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1. [1€ श्वा (०ण्पऽ 

ऋग्यजुस्सामाथर्वाणो वेदाश्चत्वार ईरिताः ॥ 
मीमांसा न्यायरास््रं च पुराणं स्मृतिरित्यपि । 

चत्वार्येतान्युपाद्ानि बहिरक्गानि तानि वै ॥ 

आयुर्वेदो ऽ्थवेदश्च धनुरवेदस्तथैव च । 
गन्धर्वविदश्चेत्येवमुपवेदाश्चतुर्विधाः ॥ 

मीमांसा स्व्विदार्थप्रविचारपरायणा । 

न्यायङाखं प्रमाणादिसर्वलक्षणतत्परम् ॥ 

पुराणमिष्टराखार्थरविदार्थस्योपवृंहणम् । 
कथारूपेण महता पुरुषार्थप्रवर्तकम् ॥ 

धर्मश्रिमानुरूपेण धर्माधर्मविभागतः। 
धर्मराखरमनुष्टेयं धर्माणां तु नियामकम् ॥ 

हेतुलि ङ्गौ षधस्कन्धेरायुरारोग्यदर्ाकः। 
आयुर्वेदो ह्यनुष्ठानं सर्वेषां तेन वर्तनम् ॥ 
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अर्थवेदो ऽच्रपानादि प्रधानमुत तत्परः । 
दक्षिणाज्यपुरोडाहाचरुसंपादनादिधिः ॥ 

तत्पालनाच्चतुर्वक्त्रपुरुषार्थप्रदायकः । 
धनुर्वेदो भवेद्यत्र परिपन्थिनिरासकः ॥ 

सप्तस्वरप्रयो गं हि सामगन्धर्ववेदयोः । 
उपाङ्घान्युपवेदाश्च प्रत्येकं प्रवदन्ति हि ॥ 

2. [7€ अलाप 12)1शाज०ााऽ 

बौद्धं चैवार्हतं चैव पाञ्चरात्रं च रौवकम् । 
समयं चतुर्विधं स्यात्तु तत्तद्धेदमनेकथा ॥ 

(<11111158-011€028& 212, 40), 5-6) 

उ. (€ *ज1€{1€5 र ६०११1०5 

ङराखं चतुर्विधं ज्ञेयं वामदक्षिणमिश्रकम् । 
सिद्धान्तेन समायुक्तं चतुर्थेवं प्रकीर्तितम् ॥ 

वामादिङास्रभेदेषु यो दीक्षां वर्तते क्रमात् । 
वामी च दक्षिणी सिश्री सिद्धान्ती चेति कीर्तितः ॥ 

वामं हि शाम्भवं ङाखं दक्षिणं भैरवात्मकम् । 
मिश्रं यामलमित्युक्तं सप्तमातृप्रधानकम् ॥ 

सिद्धान्तं सर्वसारं हि रुद्धौ वमिति स्मृतम् । 
वामं च दक्षिणं चैव मिश्रकं च त्रयो ह्यमी ॥ 

रौववादह्याः समारब्यातास्ते तु रौवेऽप्यपूजिताः । 

(ऽप207€्त तदा, 1, 6-11) 
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रौवं चतुर्विधं प्रोक्तं सिद्धान्तं द्विविधं भवेत् ॥ 

कर्मान्तिमेवं ज्ञानान्तं रौ वमूर्ध्व परं स्मृतम् । 
चर्यायोगक्रिया चैव कर्मणां साधनं भवेत् ॥ 

चयक्रियायो गयुक्तं ज्ञानिनश्च भवेत्तदा । 
रौवं परात्परं ज्ञेयं सर्वतत्त्वैकनायकम् ॥ 

सर्वतन्त्रमयं ज्ञेयं सर्वमन्त्रमयं भवेत् । 
जन्मान्तरतपोभिश्च सन्मार्गज्ञानसंभवम् ॥ 

11111 2-01160327712., 40, 20-22.) 

4. € ए०पा--णित 85०1९35 

देको मन्त्रवृत्तिश्च पुत्रकः समयी च सः । 
चत्वार एते इौवाः स्युर्यतिनो व्रतिनोऽपि वा ॥ 

सर्वेषामेव वर्णानां हिवाश्रमनिषेविणाम् । 
हिव धर्मः दिवेनोक्तो धर्मकामार्थमुक्तये ॥ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः खरी रुद्रौ वा रिवाश्रमी । 

(12 €110178877118, €{121-/त, 1, 2.) 

गृहस्थो धिक्षुकश्चैव ब्रह्मचारी तथैव च ॥ 

वानप्रस्थश्च इत्येते आश्रमाश्च उदाहृताः । 

चत्वारो गोचराः राम्भोः साक्षान्मूर्तिखम्द्धवाः ॥ 

शिवगोत्रं हिरखागोत्रं ज्योतिगत्रिं तृतीयकम् । 
सावित्री गोत्रमित्येतच्छैवगोत्रचतुष्टयम् ॥ 
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लोकानुग्रहकतरिः रौवा ज्ञेया न चापरे । 
रुद्धादिकारणोद्धूतास्ते च ज्ञानक्रियान्विताः ॥ 

दधीचस्थापितं स्थानं गोविदारमिति श्रुतम् । 
स्थानमामर्दकं नाम श्रीदुर्वासो निषेवितम् ॥ 

तस्माद्विनिर्गतं स्थानं रणभद्रं च गोरुकी । 

तथा पुष्पगिरिश्चेति स्थानमेवं चतुर्विधम् ॥ 

एतत्स्थानसमुद्धूताः इहौवास्ते च चतुर्विधाः । 
ब्रह्मचारी गृहस्यश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 

एतेषामपि संन्यासी योगिमुख्यो विधीयते । 

संन्यासाश्रममत्यन्तमुत्तमं दीक्षितं भवेत् ॥ 

तस्मात्तदव्रतमुक्तिस्तु नास्ति कैवल्यकारणम् | 
दीक्षाख्यज्ञानसंस्पर्हाल्लोके मुक्तिसुखं द्विज ॥ 

(^ <11111/2-011€त82 27712, 40, 15 1?) 
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[€ च26§ पिठ 116 ऽदं (लत १८८४८ 95 9 
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अत्पग्रन्थ महार्थं च पदार्थानीकसंकुलम् । 
वक्तुमर्हसि देवैषां प्रमादार्थ मम प्रभो ॥ (1, 3) 

(अनीकः समूहः षर्संख्यात्वम्) 

1{1€ “7111 ॐ 2121{12-९21112-12111118 011 1171€ 200€ 

0110165 {1€ {01104118 10119: 

पति्विद्या तथाविद्या पदः पाडाश्च कारणम् । 
तन्निवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट् समासतः ॥“ 

(20151118128712, 1022082, 1, &) 

111€ {0110ग्नााष्ि *“€ा5€5 21€ €्ट्ला015 [{0ता प्ट {लर 

(21218 1, 4-14) 

अथातः संप्रवक्ष्यामि रासं परमदुलभम् । 
नाम्ता तु वातुलात्तन्त्राहधो घृतमिवोद्धूतम् ॥ 

नादाख्यं यत्परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम् । 
आकाङावायुप्रभवः रारीरात्समुच्चरन्वक्त्रमुपैति नादः। 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स राब्दः ॥ 
मुक्तिदं परमं कि च दिव्यसिद्धिप्रदायकम् ॥ 

कलातत्तवोर्ध्वभुवने कैवल्यं संभवेत्परोः 
विज्ञानयोगसंन्यासैर्भोगाद्वा कर्मणः क्षयात् ॥ 

ओ 



तद्धिदित्त्रा म्हासरेन देशिकः पारा भतेत् । 
उनागोपात्ञाङ्कना ालत्ता म्न्केच्च्छाः प्राकरतभाषिष्णः ।। 

उन्त्जर्गताः सत्त्वास्ते ऽपि नित्यं रुवन्ति तम्ब । 
स्यूत स्रृशत्मं परं ज्ञात्वा क्र्म क्करयियेप्सितम् ॥। 

स्व्युत्क रङाल्द इति म्रोकं स्वृन््मं चिन्तामयं भवेत् । 
चिन्तया रद्ितं यत्तु तत्परं परिकीर्तितम् ।। 

सन्तं सर्वगतं सन्ये मात्राद्धादङाक्क स्व्यितमब् । 
ज्च्याणि स्वाः मोक्ताति दीर्ध्या दद्कनि षण्मुर्र ।। 

अनूस्वासे भवेन्नेत्रं स्यर्वेष्कं चोपरि स्थितः 1 
सकिसर्ग भवेदख्जमनुस्व्ाररिवखितम् ।। 

पष्ठं योद ङान्तं च पञमे चितियोजयेत् । 
शिवं तत्तु चिजजानीयान्मन्त्रमूर्तिं स्दाङधििकिम् ॥ 

षणष्ठमस्य द्धितीयं तु चतुथघ्िन खंयुतम् । 
द्वितीयात्पञ्छसमाच्चैव उादिमं योजयेत्पुनः ॥ 

हन्ति चिघ्याज्ज्छिवास्रेण हिर्रया मुक्तिदं स्मृतम् । 
एतत्पाद्धाुपतं दिव्यं सर्वपारातिक््रन्तनम् ॥। 

्ह्याणि च हिकं स्वाद्धः नें पार्एुपतं च यत् । 
खमास्रात्कथितः सर्वो म्बन्त्रोद्धारस्त्वयं ङुभः ।। 
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1. 1€ भता {्द्शााऽ 

स्रोतो ब्रूयादनुसखरोतो भेदान् संख्यानमेव च । 
प्रवृत्तये गुरुं स्वं च स्तेयी स्यात्तदकीर्तनात् ॥ 

स्रोतांसि कामिकादुर्ध्वमसिताङ्गादि दक्षिणम् । 
संमोहादयुत्तरं प्राच्यं ब्रोतलादि सुविस्तरम् ॥ 

आप्यं चण्डासिधारादि चण्डनाथपरिग्रहम् । 

2. {111€ ऽ€्८्नातमा$ अ ् िद्जाा5 

हौवं मान््रेश्वरं गाणं दिव्यमार्षं च गौह्यकम् ॥ 

योगिनीसिद्धकौलं च सखरोतांस्यष्टौ विदुर्बुधाः । 
प्रतिस्रोतोऽनुयायीनि तानि ब्रूयाद्विभागराः ॥ 

3. (€ ऽ अर [शं 

दौवं प्राक्तन््रनिर्माणमाज्ञासिद्धमसंडायम् । 
तदीरानैर्गणिर्देवेर्मुनिभिश्च तदिच्छया ॥ 
विज्ञाय संभृतं स्वोक्त्या तादाख्यं समुपागतम् । 

| 



4. 1१ (11 स 2 214 1ज्९द्रा 

गृद्धयक्ता भुजगा यस्ता दानवाश्च श्िवेरिताः 
यदुचुरुपसंह्त्य तत्स््रोतो गौद्धयकं स्तम् । 

अ. 1 2 अजडा रा - 14 27125 

योगिन्यो ककेशिरे ज्ञानं स्रद्यो योगावभास्रककम् ॥। 
येन तद्योगिनीक्ौल्छं नोत्तीर्णं ताभ्य एव तत् । 

©. 7 7१ <तत्र 7५ 20125 

तथान्यदपि खंहारो यो सिश्चनो सिश्च एव सखः ।। 

वादि भेदटघिल्रत्वात्तेषां खंरञ्या न विद्ते । 

सौवा रौद्रा महाभेटा टदङूाष्टादङा चोर्ध्वे ॥ 
रौद्रा रुद्रैः शिवाविष्टैरुद्रीर्णा न स्वब्बुद्धितः । 

7. इ 71&€ = १1 ८2 :8,, ह:। {१ <{5 

सरौवानां कामिकं पूर्व योगोद्धवमचिन्त्यकम् 1 
क्ारणं ज्ञानमजितं दीप्तारञ्यं स्ृक्मक्क परम् 1 
साहस्नमंर् मत्संज्ञं सुप्िद््ङामं चिदु: ॥। 

रौद्राणां विजयं पूर्वं चि-खासखं पारमेखरम् । 
स्वायंभुवं तथायं वीरभद्धं च रौरवम् ।, 
मकुटं विमतस्ारञ्यं च चन्द्रज्ञानारञ्यम्रेख च । 
मुर्रिम्व्कमृद्धीतं ल्क्कितं सखिद्डस्वंज्ञक्कम्ब् ।। 
खन्तानं चैव ङशा्वो्तिं किरणं वातुर्छं परभ । 
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नमो जगन्निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे । 
निर्गुणाय परव्योप्रे डाट्कुचक्रगदाधृते ॥ १९॥ 

महर्षयः पुरा केचिद् ब्रह्म जिज्ञासवो महीम् । 
पर्यटन्तो महर्षीणाम्िहोत्राणि जुह्ताम् २ ॥ 

पुत्रदारैः समेतानामाश्रमा(माँश्चैव सर्वहाः । 
गत्वा तत्र स्थितान् पूर्वं नमस्कृत्य यथाक्रमम्  ॥३॥ 

पप्रच्छुः केन डास्रेण कर्तव्यं ब्रह्मज्ञानं भविष्यति । 
आराधनं भगवतः कर्तु डास्रेणकेन वा ॥ ४ ॥ 

तत्कर्म केन डासख्रेण कर्तव्यं भगवत्मियम् । 
तत्सर्वं बरूत मुनयः संसारार्णवमज्जताम् ॥ ५ ॥ 

इति पृष्ठेषु तेष्वेकः कहोलो नाम वै मुनिः । 
वयं तु कर्मकाण्डोक्तकर्म ब्रह्मैव वेदिनः ॥ ६ ॥ 
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मुनयः-- 

कटोः-- 

उपास्महे विष्णुमेव ह्य्रिहोत्रादिरूपिणम् । 
को वा जानाति तद्विद्यां क्वास्ते स च महामुनिः 

तान॒वाच महाभागान् प्रसन्रेनान्तरात्मना । 
[कहोल्ो वचनं श्रुत्वा मुनीस्तानिदमवब्रवीत् 

ब्रह्मविद्याप्राप्युपायं सुणुध्वं मुनिपुङ्खवाः। 
मेरोरुत्तरतः पारे सिद्ध गन्धर्वसेविते 

सिद्धाश्रमे ब्रह्मसुतः एकतो नाम वै मुनिः| 
स तु श्रीरादवाप्तं तच्छास्रमित्यनुङूश्चुमः 

इति तस्य वचः श्रुत्वा नमस्कृत्य प्रतस्थिरे । 
पमेरोरुत्तरमासाद्य प्रणेमुस्तं महामुनिम् 

आगतानेकतो दृष्ट्वा संपूज्य तदनन्तरम् । 
[स्वागतादिपरिग्रश्रैः कन्दमूकफलादिभिः 

तुप्तांस्तानेकतो वाक्यमिदमाह तपस्विनः ।] 
मदनुग्रहाय मुनय जागता नात्र संडायः 

अथापि ब्रूत वः कार्य किमस्त्यत्र महर्षयः । 
इति तस्य वचः श्रुत्वा मुनयो हृष्टमानसाः 

सर्वे प्राञ्जलयः स्थित्वा नमस्कृत्य यथाविधि । 
भगवन् पृथिवी सर्वामटामो ब्रह्यणः सुत 

10 

1 \७ ॥। 

॥ ८ ।।] 

| ९ || 

| ९० ॥ 

| ९९ ॥ 

।॥ ९२ ॥ 

। ९२ ॥ 

| ९ ठ ॥ 

| ९८५ ॥। 



वेदितुं ब्रह्मविद्या वै ज्ञाता तस्य न विद्यते । 
कदहोकूवचनात् मेरुमागता म॒निपुङ्खव 

त्वं ब्रह्मवित् ब्रह्यसुतः सर्वदास््रार्थसारवित् । 
तपसा च पर् ब्रह्य दृष्टवांश्च त्रयः पतिम् 

तस्माच्छास्रमधीतं यन्महर्षे तदुपादिङ्ा । 
नार्ताना संसृते भीति प्राप्तानां नो भवान् गतिः 

इति तेषां वचः श्रत्वा प्रसन्नेनान्तरात्मना । 

एकतः प्रीणयन् सर्वान् इदं मधुरमन्रवीत् 

स्वागतं वो महर्षयो विन्ध्यङ्नैल्छनिवासिनः । 
ततत्वं वदासि इुणृत पुरावृत्त मुनीश्वराः 

[ युष्माकं दर्हानाकाङ्क्षी मेरौ वासमकल्पयम् । 
मद्धाग्याद्धगवानद्य वासुदेवः सनातनः 

युष्माकं मानसमनुप्रकिश्य प्रेषयत्स्वयम् । 
तदद्य सष जन्म भवतां ज्ञानदानतः 

श्रीतिकेतपद रछप्स्ये भक्तसूरिनिषेवितम् । 
जादौ युगे यथा श्रीङ्ाद् ब्रह्यज्ञानमवाप्तवान् 

तत्क्रमेणैव वक्ष्यामि इुणुध्वं मुनिपुङ्खवाः ।] 
वयं तु ब्रह्मणा सृष्टाएकतश्च द्वितस्ितः 

तेष्वहं प्रथमो नास्ना एकतो मुचिपुङ्खवाः । 

संसारासारतां ज्ञात्वा मेरोरुत्तरमागमम् 

श्रीपति हरिमददिर्य तपाम्यहमहर्निंङाम् । 
ततो वर्षसहस्रान्ते भगवान् भक्तवत्सलः 
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टदरयामास चात्मानं अपश्यं श्रीनिकेतनम् । 
दृष्टवोत्फल्कमना देवं देवीं च तदनु न्चियम् 

ानन्दसागरे मग्मस्ततोऽस्तौषं हरि श्रियम् । 
नमः पड्क्जनेत्राय नमस्ते पीतवाससे 

नमः पट्कूजना भाय नमस्ते पड्कूजांध्रये । 
[अरूपाय सुरूपाय सच््विदानन्दमूर्तये 

नमो हिरण्यगभदिस्नष्े ब्रह्यस्वरूपिणे । 
नमः पद्यासमेताय भक्तरक्षणमूर्तये 

अवतारविरोषाणां धारिणे वनमाल्सिति । 

क्षीरोदमथनोद्धूते जमद्रक्षणदीस्िते 

नमः पद्धजमाचक्छिन्यै नमस्तेऽमतयोनये । 
त्रैलोक््यमात्रे इङारणं प्रपन्नोऽस्मि च वामहम् 

इति नत्वरोत्थिते मां तु इारण्यो भक्तवत्सलः । 
नारसयणस्ततस्तुष्टः त्रिया सह जगत्पतिः 

प्रसन्नोऽस्मि विथः पुत्र मत्तः कि वरमिच्छसि । 
{मत्तो चणीष्व वरदाद्धभरमित्यजवीत्तदा 

हरेरि ल्यं वचः श्रुत्वा कृताञ्जक्िपुरोऽब्रुवम् । 
जन्मकोरटिसहस्राणि मयावाप्तानि वै हरे 

अतः संसारजल्धेरुत्तीर्य भगवन्हम् । 

श्र तिस्मृतीतिहासाद्यैः ग्रोक्तं विष्णोः परं पटम् 

यत्र स्थितानां भक्तानामाचुत्तिर्न भवेत् ककिर । 
नय मां तत्पदं देव भीतं संसारसागरात् 
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॥ २९ ॥1] 

11 39 ॥ 

11 २३९ ॥ 

11 ३२ ॥ 

|| 2३ २ ।। 

।। ३ ।।] 

|| २३५\ ॥। 

1 २३8 ॥। 
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[एष मेऽस्तु वरः कामः नान्यं किचिद् चरणे हरे ।] 
इति संप्रार्थ्यमानं मां भगवान् प्रत्यभाषत 

मने ददामिते त्त्ेकमपुनर्भवरक्षणम् । 
अथापि किञिद्धश््यामि तत्कुरुष्व महामते 

इयं श्ररीर्मन्मुर्रादेकं त्ेकस्य हितकाम्यया । 
उ धीतिनी रास्रमेकमुपदेष्ं तवेच्छति 

तस्य पात्रं त्वमेवैकस्तद धीहि श्रियो मुखात् । 
किच त्वं कतिचित्कात्दागच्छस्ति महर्षयः 

वासिष्ठादिषु गोत्रेषु द्यत्पन्ना दीक्षिता मया । 
गर्भणएव च तेष्षं त्वमिदं ङास्रमुपादिङा 

ततो मल््ोकमागत्य मोदन्तां नित्यसूरिवत् । 
इत्युक्त्वा न्रियमाल्ोक््य मुनये त्वमुपादिडा 

नारायणमुरोद्रीतं श्रुत्वा श्रीर्मनिपुद्खवाः । 
उपादिडात् पाञ्चरात्रे श्रीपश्चमितिसंज्ितम् 

तयोः पूजामकरवं यथावन्मुनिपुद्खवाः । 
ततस्तु भगवानाह बद्धाञ्जकल्ििपुरस्थितम् 

[पृजामपि च कृत्वा मां पुरःस्थितमथो हरिः ।] 

उपदिष्टमिदं सास्र पावनं मोक्षसाधकम् 

नाभक्ताय सकामाय न च मदटद्धेषिणे स्तियै । 
न तस्करायानृजवे नोपदेष्ठं त्वमर्हसि 

इत्य क्त्वान्तर्हितो देवः श्रिया सार्थ जगत्पतिः । 
केषु गोत्रेषु चोत्पन्ना ब्रूत यूयं महर्षयः 
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वेदरिरा-- 

श्रीरुवाच- 

भरद्वाजो वसिष्ठश्च विश्चापित्रस्तथा परः । 

कौण्डिन्यश्चापि मुनयो ह्यस्मटरोत्रप्रवर्तकाः || ९ ॥ 

अहं वेदरिरा नाम कवषश्च तथारुणिः । 

भर द्राजश्च चत्वारो भगवत्मीतिभाजनाः || ५० ॥ 

गर्भे दीक्षामनुपराप्तास्तस्मान्मोक्षार्थसाधकम् । 
[िष्यतां समनुप्राप्ताननुगुद्णातु नो भवान् ॥ ५१ ॥ 

श्री प्रश्रमिति यच्छं त्रियो वक्त्रात् त्वया श्रुतम् । 
मोक्षदं सर्वहासख्रार्थसारमाराधनादिकम् ॥ ५२ ।।] 

त्रियो मुखात् त्वया प्राप्तं ब्रूहि ब्रह्यन् हिताय नः । 
आराधनं भगवतः कृत्वा मोक्षमवाप्रुमः ॥ ८३ ॥ 

इति संप्रार्थितो विद्रानेकतः श्रीपति नमन् । 
मनसा समनुध्यात्वा वक्तुमेवोपचक्रमे || ८ ॥ 

ग न नैः 

2. ({17€ शश०-शगिष एएषा-00०9€ 11 लादय: 

23 आत वृत्त ताा3 

जगत्कारण पद्यान्न राङ्कुचक्रगदाधर । 
ब्रह्मरुद्रादिदेवेड्यः सृष्टिस्थित्यन्तकारक ॥ १ ॥ 

अनादिमध्यनिधन भक्तवत्सल निर्गुण । 
पृच्छामि संडायं किचित् तम्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २॥ 
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कर्माणि जन्तून् विश्चेङा न त्यजन्ति कदाचन । 
जन्तवोऽपिच कर्माणि प्रकृति प्राप्य तित्यङ्ाः 

माया तु प्रकरृतिनमि त्वया सृष्टा जगत्पते । 
ब्रह्यादिप्राणिनः सर्वे विचित्रगतिमैश्चरीम् 

11 2 

मायां प्राप्य बहून् क्केडान् सुररमित्यामनन्ति हिं । 
माययापहतज्ञानाः सुखदुःखविभेदनम् 

न जानन्ति जगत्स्वामिस्त्वन्माया हीदूडी क्रिल । 

विद्या तपसा वापि वेदाध्ययनतोऽपिवा 

धर्मडास््रादिपाठेन पुराणपटनेन वा । 
यज्ञादिकर्मभिर्वापि नित्यकमददिभिर्हरि 

मायां त्वदीयां जित्वा यः कच्चिन्नो मोक्षमेष्यति । 
परिवरत्तावनेकानां युगानामपि वल्लभ 

कश्चित् प्राणी समायाति मायया मोहितेषु वै । 
ज्ञातो भवद्िस्तद्धेतुर्न जाने भगवच्रहम् 

विना भवन्तं क्षणिकं न याम्यन्यत्र पूरुष । 

तथापि न मया ज्ञातं मोक्षद वेदडास्रकम् 

कार्य वापि समुद्दिष्टं भवता न प्रकारडितम् । 
न रहस्यं यदि भवेद् भक्ताया मम वत्सल 

सर्वल्ेकदहितार्थाय दयासिन्धो जगत्पते । 
उपादिङा जगत्स्वामिन् अमी मुक्तिमवाप्रुयुः 
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भगवानुवाच- 

पदे त्वत्तोऽपि मे गोप्यं त्रैलोक्ये नास्ति वल्लभे । 

अवतारादिषु मया सह तिष्ठसि सुव्रते 

इत्थं स्थिते मया गोप्यं कि वास्ति जगदीश्चरी । 

सर्वज्ञा द्यसि मां देवि त्वमज्ञेव मम भिये 

तल्मोकस्य हितमिच्छन्ती मां पुच्छसि वरानने । 

लोकमातुरयं प्रश्चस्तवैवौपयिकंहिसः 

आदितो देवि वक्ष्यामि ब्रह्यादीनामहं पुरा । 
नोपादिडां मुक्तिडास््रं जगतो वृद्धये रमे 

ब्रह्मकल्पे पुरा प्राप्ते सर्व सल्िलमावुतम् । 
योगल्छक्ष्मी स्वरूपेण श्रीवत्सेन्तर्हिता ह्यसि 

तमसा सर्वलोकेषु व्याप्तेषु सचराचरम् । 
लोकं मदुदरं प्राप्य स्थितं बह्यसमन्वितम् 

तदा बात खमास्थाय रूप जरुपिधावपि । 

वरपत्रे सायानोऽद्ं तं काल््मनयं रमे 

ब्रह्यरात्यां व्यतीतायां मत्सट्धुल्पादयं प्रिये । 
मन्नाथिकमल्ञद्धूतो ब्रह्या ल्ोकपितामदहः 

कर्णिकायां क्वचित्काटं तिष्ठन्नन्तर्हितं जठ । 

अजानंश्चिन्तयन्रेव कथित्ालमवस्थितः 

ततस्तस्य मतिर्जाता पड्कूजोपर्यहं स्थितः । 
पट्कजस्य क्वचिद्धन्धमन्तरा (न)स्थिति्भवित् 
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कस्मिन् बद्धः पट्कजोऽयं तं ज्ञास्यामीति निश्चितः । 
पद्यस्य नालरन्धेण गन्तुमन्तरभित्वरन् ।। २३ ॥ 

मार्गमन्विघ्यमाणस्य नादान्यार्ग तदा ह्यहम् । 
चिन्तामास्याय स विधिस्तप आजतिष्ठदव्ययम् ।॥ रेख ॥। 

ततो वर्षसहस्रान्ते हंसरूपं समाचितः । 

स्थित्वाकारो त्रयीरूपं कर्मकाण्डमयं ङाभम् । २५ ॥ 

जगत्सृष्टेरादिकन्दमुपादिक्षं विधेः पुरा। 
ततः संतुष्टहदयस््रयी कर्मप्रवर्तिनीम् ।। २६ ॥ 

प्राप्य ब्रह्मा तदा मां तु मानसैरर्चयत्सुमैः | 
अनुज्ञया मम विधिः सत्यलोकमुपेयिवान् | २.७ ॥ 

मरीच्यादीन् पुरा स॒ष्टवा तेभ्यो वेदान॒पादिङात् । 
तेऽपि प्राप्य त्रयी तद्धदस्जन् पाणिनो बहून् ।॥ २८ ॥ 

स्थावराणि च सर्वाणि चृक्षगृल्मल्छता रमे । 
इत्थं सृष्ट्वा कर्मकाण्डमधीयानाश्च तित्यङाः ॥ २९ ॥ 

कुर्वाणः कर्मणो भेदांस्तेषु तृप्ताश्च देवताः । 
प्राकर्तयंश्च भूत्ोके कर्मकाण्डाननेकथा | ३० ।| 

शधर्मार्थकामरूपाणामर्थनिामुपदेडातः । 
मानवास्तेषु चिश्चासमनुप्राप्ताः सुमध्यमे । ३१ ॥।। 

निकृत्तिङास्रमपरं वेट् वापि तदर्थकम् । 
नापृच्छन्मां विधिमुर्रा नावोचंश्चाप्यह रमे | ३२ ॥ 

संवत्सरं तदर्धा गुरूदश्रूषया ततः। 
सच्छषघ्यायोपदेषएटव्यमिति इास्त्रेषु वर्तते ।। २३ ॥। 
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भगवान्-- 

तद्विधि समतिक्रम्य रहस्यं ङास््रमुत्तमम् । 

पद्यमालिनि नावोचं वेद तद्धोधक च तम् 

नमामि पुण्डरीकाक्ष जगदादे दयानिधे | 
तव इाक्तिर्तिचित्रा हि गुणमायाविमोहिता 

कथं ज्ञातु प्रवर्तन्ते तच्छा वा तदर्थकरम् । 
वेद वापि महोदारसंसारपतिता इमे 

मयि प्रीतिस्तव यरि वेदं तच्छास्रमादितः। 

उपादिङा हरे सर्व लोकानुग्रहकाम्यया 

वेदमेकायन नाम वेदानां हिरसि स्थितम् । 

तदर्थकं पाञ्चरात्र मोक्षदं तक्क्रियावताम् 

यस्मिन्नेको मोक्षमार्ग: वेदे प्रोक्तः सनातनः । 

मदाराधनरूपेण तस्मादेकायन भवेत् 

रात्रिरज्ञानमित्युक्तं प्चेत्यज्ञाननाडाकम् । 
तच्छाखरं पञ्चरात्र स्यादन्वर्थस्यानुरोधतः 

सार्धकोरिप्रमाणेनानुष्भा छन्दसा रमे । 
वेदवच्नित्यमेतच्च मल्लोके नित्यसूरयः 

आमनन्ति सदा भक्त्या मनसा पूजयन्ति च । 

अन्तरे तद्रेदङाखज्ञान मोक्षप्रद न हि 

18 

| ३ 

|| २५ 

।। २६ 

| २५७ 

| ३८ 

।। २९ 

1 9 

| ९ 

| ठर 



यस्मिन् ज्ञानेन सहितं योगश्चापि विहोषतः । 
जलयानां च तिर्मणिं विम्बमिमाणमेव च 

एतेषां रक्षणं चापि सविरोषमुदाहतम् । 
प्रतिष्ठा चाधिकार्य च प्रायश्चित्तम्ञोषतः 

पूजकानां च दीक्षा च सिद्धान्ताः समुदीरिताः । 
मद्यागा विविधाः परोक्ता उत्सवा बहु भेदवत् 

मन्त्रो द्धारादिकार्याणि बहून्यस्मिन् स्थितानि हि । 

कथं महति हासरेऽस्मिन् संसारे पतिता जनाः 

प्रवर्तन्ते देवदेव ज्ञानं वापि कथं भवेत्, 
श्रद्धा वापि कथं तेषा संसरेषु निमज्जताम् 

वाखनाविवडाः केविज्जगदाहुरनीश्वरम् , 
चित्यं ङारीरं केचिच्च संसूतेर्नास्ति सौख्यदम् 

एवं बहुविधा भेदा जन्तूनां मतयो ऽन्यथा । 
भ्रमत्ति त्िवृत्तिस्तु कथं स्याज्जगतीपते 

महान्तो ह्यपदेष्टारो न सन्ति जगतीतले । 
उपदिष्टं न गृह्णन्ति जनाः कामविमोहितः 

तथापि कृपया मेऽद्य डासन संगृह्य सारवत् । 
आदाय सात्विकं भागं पञ्चरात्रमुपादिडा 
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भगवान्-- 

भगवान्-- 

त्वयोक्तमुचितं देवि विधिप्रभृतिदेवताः । 
भ्रमन्ते संसृति प्राप्य कि पुनर्मनुजा भुवि 

त्वयाहं प्रार्थितो देवि पीयूषमुदधेर्यथा । 
सात्विकं भागमुद्धूत्य लोकस्य हितकाम्यया 

वदामि कमरे तुभ्यं शुणु लोकहितंकरि । 
मन्मूर्तयः पञ्चविधा वदन्त्युपनिषत्सु च 

परव्यूहो हार्द इति विभवोऽर्चेति भेदतः । 

वैकुण्ठे ऽस्मिन् परव्यूहो सदा पश्यन्ति सूरयः 

योगतत्वेन मुनयः सदा मां ध्यानगोचरम् । 
पश्यन्ति देवि हन्मथ्ये तस्मान्मां हार्द उच्यते 

अवतारेषु तत्काङे पश्यन्तोऽपि जना भुवि । 
अवजानन्ति मुनयो जानन्ति ज्ञानिनो रमे 

ग नैर भः 

3. € एाालाए€5 ग १०८२ 

भगवन् योगतत्वाख्यं ज्ञानपूर्वं वदस्वमे । 

सर्वे देवा महर्षयो मनुष्याः पडावस्तथा 

मन्मायया निबद्धास्ते तन्निकृन्तनमद्धुतम् । 
योगसारं प्रवक्ष्यामि ज्ञानतततवसमन्वितम् 
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जन्ममुत्युजराव्याधिनाङानं मृत्युतारक्तम् । 

नानामार्भश्च दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदम् 

अविर्दश्यमगम्यं यत् सर्वगं सर्वसास्षिमत् । 
निष्कलं निर्मलं रान्तं सर्वातीतं निरञ्जनम् 

परं ब्रद्येति यत्प्रोक्तं तद्योभैरेव गम्यते ! 
जीवस्य गुणसद्धेन कामक्रोधादयोऽरयः 

बध्मन्ति नित्यदा मुक्तं पार्तः संसाररूपिभिः । 
तस्मात्पाङाद्धिनिर्मुक्तरुपायं कथयामिते 

योगहीनं कथं ज्ञाचं मोक्षदं स्याट्ररानने । 

योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमः स्यात् प्रदर्ितुम् 

तस्मान्मुमुक्षुज्ञनिन धारयेद्योगमद्धुतम् । 
अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव हि मुच्यते 

ज्ञानप्रयोजनं कि तत् ज्ञेयचस्तुप्रदरानिम् । 
सर्वाकारं निराकारं डृद्धस्फटिकसनिभम् 

चतुर्भुजं वासुदेव डउाङ्कचक्रगदाधरम् । 
ानन्दजलूचि डद्धं निर्गृणं पीतवाससम् 

ब्रह्यादि स्वदे वानासत्पत्तेः कारणं परम् । 
क्रिचित् स्मितमुखं देवं पुण्डरीकायतेक्षणम् 

गुसेर्मुखादधीतेन पथा योगेन मानवः । 
ध्यायन् भगवतो रूपं योग कूर्यदद्विचक्षणः 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त योगसारमथोच्यते 

मन्तरयोगो लयश्चैव तथा परिचयः स्मृतः 
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निष्पत्तिश्चेत्यवस्थया च योगेषु परिकीर्तिताः । 
एतेषा लक्षण वश्ये इुणुष्व कमलेक्षणे 

मातुकादियुतं मन्त्र द्वादरााब्दं जपेच्छुचिः । 
क्रमेण रभते ज्ञानमणिमादि गुणान्वितम् 

अल्पवबद्धिरिमं योग सेवते साधकाधमः। 
तल््ययोगबश्चित्तल्यः कोरिङराः परिव्छीतितः 

गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन् भुञ्खन् ध्यायचरिष्कल्मीश्चरम् । 

सएव ल्ययोगास््यो हठयोगमतः इणु 

यमश्च नियमश्चोभावासनं प्राणसरयमः। 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भ्रूमध्यमे हरेः 

समाधिः समतावस्था साष्टाङ्खो योग उच्यते । 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी 

जालन्धरोड्धियाणश्च मूलबन्घस्तथैव च । 
दीर्घपरणवखन्धानं सिद्धान्तश्रवणं तथा 

तोत्ली चामरोत्मी च सहजोत्मी तरिधामता। 

एतेषा त्रक्षण देवि प्रत्येकं सृणु तत्त्वतः 

ककघ्वाहारो यमेष्वेको मुरल्यो भवति तत्त्वतः । 
हिसा नियमेष्वेका मुरल्या पद्यसमुद्धवे 

सिद्धं पद्य तथा सिहं भद्रं चेति चतुष्टयम् । 
प्रथमाभ्यासकाल्े तु विध्व: स्याद्भहुधारमे 

उगाल्स्यं कल्यनं धूर्तगोष्ठीमन्त्रादिसाधनम् । 
धातुखरी लौल्यकादीनि मृगतुष्णामयानि वै 
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ज्ञात्वा सु धीस्त्यजेत्सर्वान् विघ्नान् प॒ण्यप्रभावतः। 
प्राणायामं ततः कुर्वन् पद्यासनगत स्वयम् ।। २५५ ॥। 

सुङोभनं मटं कुर्यात् सूक्ष्मद्वारं तु तिर्त्रणम् । 
सुष्टु क्किप्तं गोमयेन सुधया वा भ्रयत्रतः ।। २६ ॥ 

दिनेदिने च समृष्ठं संमार्जन्या विरोषतः । 
वासित च सुगन्धेन धूपितं गुग्गुल्छादिभिः | २५७ ॥ 

तत्रोपविश्य मे धावी पद्यासनमथास्ितः । 
ऋजुकायः पाञ्जल्टिश्च मणमेदिष्टदेवताम् । २८ ॥ 

ततो दक्षिणहस्तस्य त्वद्धष्डेनैव पिङ्घत्ाम् । 

निरुध्य पूरयेद्वायुमिडया तु रानैः ङानैः ॥। २९ 1 

यथयााक््त्यनुरोधेन ततः क्रुर्यल्वि कूम्भकम् । 
पुनस्त्यजेत् पिद्धलया इानैरेव न वेगतः || २० ॥ 

पनः पिद्धलूयापूर्य पूरयेदुदर ङानैः | 
धारयित्वा यथाङाक्ति रेचयेदिडया ङनैः || 2९ । 

यया त्यजेत्तयापूर्य धारयेदविरो धतः । 
जानू स्रदञ्िणीकृत्यनद्भुतं न विक्छम्वितम् । ३२ ॥ 

अद्भुलिस्फोटन कुर्यात् सा मात्रा परिकीर्तिता । 
इडया वायुमापूर्य रानैः षोडङामात्रया | २३ ॥ 

कम्भयेत् पूरित पश्ाच्चतु-षष्स्या तु मात्रया । 
रेचयेत् पिद्धल्ानाडया द्वात्रिडान्मात्रया पुनः || ३- ॥ 

पुनः पिद्धुल्याऽ ऽपूर्य पूर्ववत्सुसमाहितः। 
प्रातर्मध्यन्दिनि सायमर्धरात्रे च कुम्भकान् 1 ३८ ॥। 
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रानैरङीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत् । 
एवं स्रास्रत्रयाभ्यासान्ाडी डद्धिर्भविष्यति 

यदा तु नाडी ङ्ुदधिः स्यात् तदा चिद्वानि बाह्यतः । 
जायन्ते योगिनो देहे तानि वक््याम्यरोषतः 

ङारीरकघता दीष्तिर्जाटठटराथिविकर्धनम् । 
कृङात्वं च ङारीरस्य तदा जायेत निश्चरम् 

योगविश्रकरादहारं वर्जयेद्योगिसखत्तमः । 

लवणं सर्षपं चाम्ल्मुष्णं तीक्ष्णं च रूक्षकम् 

साकजातं रामखादि वद्धिस्बीपथसेवनम् । 

प्रातःसख्ानोपवासादिकायक््केङाश्च वर्जयेत् 

अभ्यासकाले प्रथमं इास्तं क्षीराज्यभोजनम् । 
गो धूममुद्रङाल्यनं योगवृद्धिकरं विदुः 

ततः परं यथेष्टं तु इाक्तः स्याद्वायुधारणे । 
यथेष्ट घारणाद्भायोः सिध्येत् केवल्कुम्भकम् 

कतत कुम्भकः सिद्धे रेचपूरविवजिते । 
न तस्य दुर्भ क्रिचित् बरिषु त्ोकेषु विद्यते 

प्रस्वेदो जायते पूर्व मर्द तेन च कारयेत् । 
ततो ऽतिधारणाद्रायोः क्रमेणैव ङानैः ङानैः 

कफो भवति देहस्य आसनस्थस्य योगिनः । 
ततो ऽधिकतराभ्यासाद् दारूणात्स्वेद उद्वत् 

तदा च दार्दरो भाव उत्स्ट्टत्योस्प्ट्टत्य गच्छति । 
पदासनस्थितो योगी तदा गच्छति भूतलम् 
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ततोऽधिकतराभ्यासाद् भूषित्यागश्च जायते । 
पद्याखनस्व्य एवासौ भूसिमत्सृज्य वर्तते 

अतिमानुषचेष्टादि तदा सामर्थ्यमुद्धवेत् । 
न दर्यिच्च सामर्थ्य यदि कुर्यात्तिपोल्ययः 

सर्र वा यदि वा दुःखं प्राप्तं न व्यथयेत्तदा । 
अल्पमूत्रपुरीषश्च स्वल्पतिद्रा च जायते 

कील्छवो दूषिका लाला स्वैददुर्मनधतानने | 
एताति सर्वथा क्स्य न जायन्ते ततः परम् 

ततोऽधिकतराभ्यासाद् बरूम॒त्पद्यते बहु । 
येन भूचरसिद्धः स्याद् भूचराणां जल्के क्षमः 

च्याध्रादिसिहङारभान् बाहुभ्या हस्ति योगवित् । 
अभ्यसेत् प्ट्टुतमोकरार तेन पापो विनश्यति 

सर्वविध्रहरो मन्त्र. प्रणवः सर्वदोषहा । 
एवमभ्यासयोगेन घटावस्था समुद्धवेत् 

प्राणोऽपानो मनो बरद्धिर्जीवात्मपरमात्मनो- । 
नन्योन्यस्याविसोधेन घटते ज्ञानमद्धुतम् 

घ्राचस्येति सा प्रोक्ता तच््चिह्ासति वदामिते । 

पूर्व खः कथितोऽभ्यासश्चतुर्थाङ् परित्यजेत् 

दिवावा यदि चा कूर्यात् साय वा याममात्रकम् | 

एकवारं प्रतिदिन कूर्यात् केवलकूम्भकम् 

इच्द्रियाणीद्ियार्येभ्यो यत् प्रत्याहरणं स्फ़टम् । 
योगी कुम्भकमास्थाय मरत्याहारः स उच्यते 
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यद्यत्पश्यति चक्षुर्भ्या तत्तदात्मेति भावयेत् । 
[यद्यच्छणोति कर्णाभ्या तत्तदात्मेति भावयेत्] 

रभते नासया यद्यत्तत्तदात्मेति भावयेत् । 
जिह्वया यद्रसं यत्ति तत्तदात्मेति भावयेत् 

त्वचा यद्यत् स्पुरोद्योगी तत्तदात्मेति भावयेत् । 
एवं भावयतस्तस्य सामर्य्यमतिमानुषम् 

दूरश्रतिदुरदृष्टिः क्षणाद् दूरगतिस्तथा। 

वाक्सिद्धिः कामरूपत्वमदुङ्यत्वं ततो भवेत् 

मकरछमूत्रविरेपेन त्तोहादेः स्वर्णता भवेत् । 
रत्रे गतिस्तस्य जायेत पञ्चताभ्यासयोगतः 

तदा बुद्धिमता भाव्यं योगिनो योगसिद्धये । 
एते विघ्रा महासिद्धर्न रमेत्तेषु बुद्धिमान् 

न दङ्यित् स्वसामर्थ्यं यस्य कस्यापि योगिराट् । 
यथा मूढो यथा मूर्खो यथा बधिरणएवच 

तथा वर्तेत लोकस्य स्वस्रामर्थ्यस्य गुप्तये । 
हिष्याश्च स्वस्वकार्येषु घरार्थयन्ति न संङ्ायः 

एव भवेद् घटावस्था संतताभ्यासयोगतः । 
अचभ्यासवतस्तस्य चथा गोष्टछख्या न सिध्यति 

तस्मात् सर्वपरयत्रेन योगमेव खदाभ्यसेत् । 
ततः परिचयावस्था जायतेऽ भ्यासयोगतः 

वायुः परिचितो यत्राद्धावयित्वा तु कुण्डलीम् । 
अथिना च सुषुम्रायां परविदरोदिरोधतः 
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वायुना सह चित्तं च प्रविडोच्च महापदम् । 
यस्य चित्तं स्वपवनः स॒ुष॒म्रा प्रविरोदिह | ७० ॥। 

भूमिरापोऽनलो वायुराकाडां चेति पञ्चकम् । 
एषु पञ्चसु देहानां धारण पञ्चधोच्यते ।। ७९ ॥।। 

जा पादाज्जानुपर्यन्तं पृथिवीस्यानमुच्यते । 
पुथिवी चतुरश्रं च पीतवर्ण ल्छवर्णकम् || ७२ ॥ 

पार्धवे वायुमारोप्य कछकारेण समस्तितम् । 
ध्यायश्चतुर्मुखाकारं चतुर्वक्त्रं हिरण्मयम् || ७३ ॥। 

धारयेत् पञ्च घरिकाः पुथिवीजयमाप्नयात् । 
पुथिवीयोगतो मृत्युर्न भवेत्तस्य योगिनः || ,७ख ॥। 

जा जानोः पायुपर्यन्तमपां स्यानमुदाहतम् । 
[आपो ऽर्धचन्द्रं शुक्ल वं बीज परिकीर्तितम् ॥ ७५ ।।] 

वारुणे वायुमारोप्य खकारेण समन्वितम् । 
स्मरन्नारायण देकं चतुर्बाहुं किरीटिनम् || \७& ॥ 

नील्छमे्निभं डान्त पीतवाससमच्युतम् । 
धारयेत् पञ्च घरिकाः सर्वपापैः प्रमुच्यते | ७९७ ॥ 

ततो जलत्ाद् भयं नास्ति जर मुत्युर्न विद्यते । 
ञा पायोर्हद यान्तं च वद्धिस्थानं प्रकीर्तितम् || \०८ ॥ 

वद्धिख्िकोणं रक्तं च रेफाश्षरसमन्वितमच् । 
खङ्कर्षणं चतुर्बाहुं बलत्ज्ञान गुणान्वितम् ।। ७९ ॥ 

ङ्धुचक्रगदापाणि सुप्रसन्नमनुस्मरन् । 

धारयेत् पञ्च घरिकाः वह्िनासौ न द्यते || ८० ॥ 
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तन्मण्डल्कं प्रविष्टस्य नाथिर्दहति वै तनुम् । 
इदयादाश्चवोर्मध्यं वायुस्व्यानं प्रकोतितम् ।॥ € ९ 

वायुः षट्कोणकं कृष्णं घकाराक्षरभासुरम् । 
वायोः स्थाने बह्यरूपमनिरुद्ध चतुर्भुजम् | ८ रे 

धारयेत् पञ्च घरिका वायुवद् व्योमगो भवेत् । 
वायोर्भयं तथा मृत्युर्न भ्वेदयोगिनो रमे | ८ ३ 

ञा भ्रूमध्यात्तु मृर्धान्तमाकाड्ास्थानमुच्यते । 
व्योमवृत्तं च धूम्रं च हकाराक्षरदीप्तिमत् || < 

आाकाडो वायुमारोप्य वासुदेव चतुर्भुजम् । 

ङ द्धस्फटिकसक्छाां राष्घुःचक्रगदाधरम् ।। € ५ 

रमापति चतुर्बाहु षाड्गृण्यपरिक्मित् । 
जाक्राडो धारणात्तस्य र्ेचरत्व भवेद् ध्रुवम् । ८ & 

यत्र क्कुत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्चुते । 
एवं च धारणाः पञ्च क्कुर्याद्योगी विचक्षणः || ८९७ 

ततो दढ ङारीरः स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते । 
्रह्यणः प्रलये चापि न नश्यति स योगिरार् ।\ ८८ 

समभ्यसेद् तथा योगं घटिकाः षषिमिव च । 
त्राय निरुच्य चाकारो देवतामिष्टदामिति ।। ८ < 

एकं पतिदिनं कर्वन् कामज्रोधविवसितः | 
भगवन्त वास॒देवं तोषयेद् योगिसरत्तमः ।\ ९० 

अभिकाङ्क्षति देकव्छद्दिङारीरं सुसक्िप्सया । 
तच्छरीरमवाप्रोति तत्र तत्रापि मोदते ।। ९१ 
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अणिमादिगुणेच्छा चेत् स्मरणेनैव जायते । 
एवं बहुविधा योगा योगिनश्चेष्टासाधनम् 

योगे प्रवर्तमानस्य इारीरक््केडासखंभवाः । 

चुद्धिक्लेङाश्च बहुधा जायते नात्र संङायः 

मोक्षं यदा प्रार्थयते तदा मां मनसा स्मरन् । 
मूश्न्याधायात्मनं. प्राणमास्थितो योगधारणाम् 

व्रह्यरन्धेण विस्ुजेत् तीर्त्वा च विरजा नदीम् । 
मल्ततोकं समनुप्राप्य मद्रूपं प्रतिपद्यते 

सूरिथिः सह मोदेत तित्यं मद्रनिद् बुधः। 
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आगमङाब्दार्थः ॥ 

युगभेदेन मार्मभेदयप्राधान्यमाह-- 

कृते श्रुत्युक्तमार्गः स्यात् त्रेताया स्मृतिभाषितः । 
द्रापे वै पुराणोक्तः कलावागमसभवः ॥ 

(२५-#ता71918) 

प्रधान इति रोषः । 
आगमस्य विदाऽद्त्वमाह-- 

न वेदः प्रणवं त्यक्त्वा मन्त्रो वेदसमन्वितः । 
तस्मद्रेदपरो मन्त्रो वेदाद्धश्चाऽ ऽगमः स्मृतः ॥ 

(1€111-{87172) 

आगमङाब्दार्थो, 

आगतः हिवक्त्रेभ्यो गतश्च गिरिजामुखे । 
मग्रस्तस्या हृदम्भोजे तस्मादागम उच्यते ॥ 

(र1078-#/व111813) 
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आगमस्य वेदाद्खत्वेऽपि वैदिकलोकिकयोर्विरोधमाह-- 

कोलिकं कुर्वतः कर्म वेदिकं नाऽभिधीयते । 
विरोधादुभय नष्ट तस्मादेकपथा चरेत् ॥ 

({२10178-%त771218) 

वामदक्षिणमार्गयोरपि विरोधमाह- 

वाममार्गी यदा दक्षं प्रविरोत्तत्सुरैः सतु, 
विघ्न्यते पीड्यते चापि न सिद्धिमधिगच्छति ॥ 

दक्षमार्गी यदा वाम प्रविरोत्तत्सुरास्तथा । 
लोकद्वयाद्रापयन्ति त ग्रसन्ति च वामिनम् ॥ 

तस्मात् स्वकुलमार्ग तु ज्ञात्वा कुर्यादुपासनाम् । 

(4€ा11-12717-2) 

(2) 

उपासनाभेदाः 

महाकाठेन यत् प्रोक्तं यन्महामायया श्रुतम् । 
रहस्याऽतिरहस्यं तत् सर्वमन््रेषु गोपितम् ॥ 

आम्रायानां रहस्यं तदाह्िकं प्रोच्यतेऽ धुना । 

इण्वन्तु सर्वे भो देवाः साधकाना प्रसिद्धिदम् ॥ 

तत्र नित्यं त्रिधा प्रोक्तं गुणत्रयविभेदतः । 
अधिकारिविभेदेन तदपि त्रिविधं भवेत् ॥ 

रद्धं मिश्रं च गलितं तत्तथैव फलप्रदम् । 
दुद्धं सम्पूर्णफठदं मिश्रं किचित्फठप्रदम् ॥ 
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उक्ते षत्यत्रायो न गक्किति सत्फल्सुन च) 

अहट्धारविहीनं यन्मानसर ज्ञानपूर्वक्तम् ॥ 

स्वस्यचित्तेन यतिना कतं तच्च्छद्धमुच्यते । 
तादुङा चेद् गृहस्थेन निर्द्धव्येणाञथय वा कृतम् ।। 

रुम्णोन पथिक्तनापि क्ारागहमगतेन वा 1 

भक्तितो वाञ्पि तत्मिश्र बाद्धयपूजाञधिकारतः ॥ 

ङीतादिभीत्यादाविष्टसंक्षयादल्पककार्स्यतः । 

स्तव्यादेर्नजिसोगाद् गक्िति गृहीतो मानसख मतम् । 

व्रा्यपूजादिक्तं यच्च एकान्ते नियमेन च । 

भक्त्या करत गृहस्थेन तच्च्छद्धं राजस मतम् ।। 

पूजार्थं सद्याचयित्वा श्रद्धाभक्ती विदह्ाय वा | 

त्छोकभीत्या देकभीत्या यत् तद्धाजस्रसिशचितम् ।। 

प्रतारणार्थ त्लोककानां याचितं देवनामतः । 

द्रच्यं कृतं तद्वेषेण गितं तत्तु राजसम् ॥ 

ताममाम समाञ्ित्य कोत्र धर्म विचार्य चच । 

नन्य्र्मस्य चाड्द्धेषात् क्रतं ङाद्धंतु तामसम् ।। 

क्रतं यत् कामतः कर्म वैदिक पारत्तौक्किकम् । 
व्राम्नम्बार्ग स्रमराञ्ित्य मिश्रितं तत्तु तामस्रम् ॥ 

जिहाते भेन यत् रख्रानं पानं यत् चामतो रतम् । 
जथ वा मारणाद्यर्थ गक्िति तत्तु तामसम् ।। 

ङद्धसत्वेन मोक्षः स्यात् स्वर्गः स्याच्मिश्रसतत्वतः 
सिदिर्गक्ठितसतत्वात् स्यादैहिक्की च मनुष्यता । 
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स्वर्गः स्याद्राजसाच्छुद्धात् कामः स्याम्मिश्रराजसात् । 

गकिताद्राजसात् तिर्यग्योनाचपि सुख भवेत् । 

सात्विकात्तामसादेवयोनित्व प्राप्यात्ररः । 
मिश्रतामसतो दुःखी नारकी चाऽन्ततामसात् ॥ 

कर्म पञ्चविध पोक्तं पञ्चधा मुक्तिदायकम् | 
प्रसर्पणमुपादानमिज्याऽ ध्यायस्तथा भुवि ॥ 

समार्जनोपरेपादिखस्कारा देवमस्दिरे । 

भक्त्याऽर्चनं सर्पणं स्याद्वसालोक्यकारकम् ॥ 

पूजास्राधनसामग्व्या मेलनं भक्तसेवनम् । 
तत् प्रीतिः स्यादुपादानं देवतारूपदायकम् ॥। 

पीटपूजनपूर्व यत् षोडडाद्युपचारकरः 
मूर्तेर्यन््रेऽथ वा पूजा सेज्या सामीप्यकारिका ॥ 

तच्छासखराऽध्ययन सम्यक् कृत्वा मन््राऽर्थभावनम् | 

कृत्वा जपः स्यात् स्वाध्यायो देवसायुज्यकारकः ॥ 

गुरुदेवात्मकाल्छाना सम्यगैक्यविभावनम् । 
संयोगो देहकिद्धस्य नाङाकः कालयोगकरत् ॥ 

(21€111-{211112) 

उपासना त्रिधा प्रोक्ता श्रेष्ठा तत्र तु सात्विकी । 
तस्यां च मानसौ पूजाजपौ मुख्यतमौ स्मृतौ ॥ 

राजसो दक्षिणो मार्गः प्रतिमायां प्रपूजनम् । 
बाह्योपचारैः पुष्पाद्यैस्तदाद्याना विरिष्यते ॥ 
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तामसोपासनं प्रोक्तं पीठादौ बक्िटानतः। 

वाममार्गेण तच्चाद्यं वर्ण हित्वा प्ररास्यते ॥ 

एषा व्यवस्था संप्रोक्ता वामदक्षिणयोः परा । 

उपासना द्विधा प्रोक्ता सकामाऽकामविश्रुता ॥ 

मोक्षब्रीज तु निष्कामा सकामा भव्रबीजकम् । 

उपासनाया च गुरूपदे ङं विनाऽनधिकारित्वमाह-- 

द्विजानामनुपनीतां स्वकर्माऽध्ययनादिषु । 
तथा चाऽ दीक्षितानां च मन्त्रदेवाऽर्चनादिषु ॥ 

नाथिकारोऽस्त्यतः कुरय्यादात्मान मन्त्रसंस्कृतम् । 

(#44€711-{व71{78) 

जपो देवार्चनविधिः कार्य्यो दीक्षाऽम्वितै्नरः। 
यदृच्छया श्रुतं मन्त्रं छदानाऽ थ बलेन च । 
पत्रे स्थित तु गाथावत् प्रजप्तमपि निष्फलम् ॥ 

( 44811178 -पा 1 {8 ९811) 

अदीकषिता ये कर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः । 
न भवेत्तु फलं तेषां हिल्ायामुप्तब्रीजवत् ॥ 

( 0111-7) 

न इास्रमालोक््य वदेन्नाऽऽचरेत्र जपेदपि । 
न पश्येन्रोपदिश्याच्च न कुय्यत्निव साधयेत् ॥ 

गुरूपदेङातो लब्धे जपान्यासाऽर्चनादिके । 
पश्चात्तत्सखाध्येत्सर्व सदा तद्धवभावितः ॥ 

(18118 1<त12-ऽ वागा [71 ) 
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(3) 

दीक्षाविचारः 

यस्य दीक्षा रिवे नास्ति जीवनान्तं च जम्मिनः। 

स जातु नोत्तरेदेवि निरयाऽम्बुनि धेः क्वचित् ॥ 

दीक्षाहीनस्य देवेदि पोः कुत्सितजन्मनः । 
पापौघो ऽन्तिकिमायाति पुण्य दूरं पलायते ॥ 

तस्माद्यत्रेन दीक्षेषा ग्राह्यो कृतिभिरुत्तमा । 

(?२110172-९/81711818) 

अथ दीक्षाविहीनो यो वर्तते भुवि पापभुक् | 
मोहाऽन्धकारे नरके गर्ते पतति दुखितः॥ 

अनीश्वरस्य मर्त्यस्य नास्ति त्राता यथा भुवि । 
तथा दीक्षाविहीनस्य नेह स्वामी परत्र च ॥ 

(1381817 -%स712. 1६) 

उपचारसहस्रस्त योजितां भक्तिसयुताम् । 
अदीक्िताऽर्चना देवा न गृह्णन्ति कदाचन ॥ 
कर्माऽखििल्छं वृथा यस्मात् तस्मात् पटुरदीक्षितः । 

(28712 -{< 8122 -त्ा11118 ) 

अदीक्षितानां मर्त्याना इणु देवि महेश्वरि । 
अन्नं विष्ठासमं तस्य जल् मूत्रसम स्मृतम् ॥ 

तत्कृतं तस्य वा श्राद्धं सर्व संयात्यधोगतिम् । 

( 4183158 -5 1६8) 

33 



दीक्षामाहात्म्यमाह- 

उपपातकटक्षाणि महापातककोरिकाः | 

क्षणादहति देवेहि दीक्षा हि विधिना कृता ॥ 

(11121118*2-{81178) 

दीक्षितो ब्राह्यणो याति ब्रह्मलोकं सुधामयम् । 
एन्द्रं लोकं क्षत्रियोऽपि प्राजापत्यं विडास्तथा ॥ 

याति गन्धर्वनगरं शुद्रो दीक्षाप्रसादतः। 
दीक्षां विना न मोक्षः स्यात् प्राणिनां रिवासनात् ॥ 

साच न स्याद्विनाऽऽचार्यमित्याचार्य्यपरम्परा। 

(र1त78-%व्रा1818) 

सर्वसिद्धिकरी दीक्षा सर्वसंपत्मदायिनी । 
प्रतिमास्वरवर्णानि कान्तिपुष्टिधनानि च ॥ 

मोहनस्तम्भनाऽ ऽकृष्टिमारणोच्वाटनानि च । 
वशीकार च कवितां बुद्धि वै धारणायुताम् ॥ 

तारण च समुद्रस्य वहेः दौत्यं रणे जयम् | 
विपिने चाऽभयं चैव डोकटुःखाऽ पहं तथा ॥ 

धर्माऽर्थकाममोक्षांश्च ददात्येषा न संरायः। 

(«21587110 22118-52117111 ति) 

दीक्षाङान्दार्थ उक्तो- 

दिव्यज्ञानं यतो दद्यात् कुर्य्यात् पापस्य संक्षयम् । 
तेन दीक्षेति लोकेऽस्मिन् कीर्तिता मच्रपारगैः॥ 

(रता -४तरा112) 



दीयते ज्ञानविज्ञानं क्षीयन्ते पापसाङायः। 

तेन दीक्षेति हि प्रोक्ता प्राप्ता चेत् सट्ररोर्मखात् ॥ 

असद्भुरुः स्वयं नष्टः कथं तारयते परम् । 

(‰4€71-{371{72) 

गुयोर्मुखान्महाविद्यां गृह्णीयात् पापनारिनीम् । 
तस्माद्यत्राद् गुरु कृत्वा मन्त्रसाधनमाचरेत् ॥ 

(&27112-5 572) 

(4) 

भपरीस्षा 

ततो भूमि परीक्षेत वास्तुज्ञानविडारदः । 
ङाल्यादिङोधनं कुर्यात् तुषाङ्खारादि दूरयेत् ॥ 

एतस्याकरणे मन्त्री न किचित् फलमाप्रयात् । 

((381118711#8-{81111-8) 

रखन्यमाने जल यावत् राल्यदोषो विनश्यति । 
दूरनीचस्थितं वारि खनितुं नैव राक््यते ॥ 

पञ्चहस्तं प्रखातव्यं इाल्यदोषोपरान्तये । 

राल्योद्धारं ततः कृत्वा पूरयेत् सुसमं यथा ॥ 

वास्तुयागं ततः कुर्यात् सर्वविघ्रोपङान्तये । 

(1128115 -15 2]217.]218-58111111६त) 
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(3) 

वास्तुयागः 

गृहादिकरणे यत्र नार्चितो वास्तुदैवतः | 
तत्र ङन्य भवेत् सर्व रक्षोविघ्रादिभिर्हतम् ॥ 
तस्माद्रास्त्वर्चनं सम्यक् कार्य सम्पदभीप्सुभिः। 

भूमेः परिग्रहे पूर्व शिलानां स्थापने तथा । 
जल्ाधारगृहार्थ च यतेद्धास्तु विडोषतः ॥ 

अपरेष्वपि कार्येषु यागहोमादिकेषु च । 
वास्तुमण्डकलूकं कुर्यात् सूत्रयित्वा सम गुरूः ॥ 

(237 €112-782-5व171111त) 

वास्तुनामा पुरा कञ्चिदसुरो ऽभून्महाबलः । 
त्रैलोक्यं निर्जितं तेन त्रिपञ्चाराच्च देवताः ॥ 

ये रणे संमुखे यातास्तेन ते विनिपीडिताः । 
पुनःपुनजिता युद्धे स एवासीत् प्रजापतिः ॥ 

दिव्यवर्षसहस्नान्ते देवाः इारणमागताः । 

विष्णोर्मम च पार्वत्या दैत्येद्दरेणापि तच्छुतम् ॥ 

योद्धुकामः सोऽभ्यधावन्नारदेन प्रचोदितः । 
कृतं युद्धं तेन सार्धमस्माभिर्वर्षपञ्चकम् ॥ 

ततो दैत्यो मदोत्सिक्तो विष्णुमायाविमोहितः। 
उवाच वचनं तुष्टो व्रियतां व्रियतामिति ॥ 
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नेन्द्धेण न क्च्ेरेण म्म तोषक्कररं कृतम् । 
खसरैन्येनापि तद्युद्ध त्वया त॒ जटित्ेन द्धि ।। 

क्रतं विष्णुसहायेन पार्वत्यर्धयाद्कश्ारिष्मा । 
तेनाहं तुष्िम्ापच्नस्तैतल्नोक््यपरमेरः ।। 

अदेयं नास्ति मरे क्करिचिद्याचयखन्तु जयोञपि च । 
इत्याक्य वचस्तस्य ड्ियोभ्रूष्च्ोदितः ।। 

हरिः पादह् महाधन्य दैत्येन त्वत्समोञस्िति क्कः । 

स्वत्यं जवार क्कुरुषे तद्दा याच्यो खया तरः ।। 

शिकिचापि च पार्वत्या क्क -एवापरो नदि) 

रिरुताचच ततो टैत्यस्तदा चिष्णुर्व्यलिज्ञपत् ।। 

खथ्याते त्त्ररित मत्यः स्र उपायः ष्रदुश्यताम् । 

विष्णोखचछत्कञसिति ज्ञात्वा टै त्येन्द्ः स्रमजभाष्त । 
उवस्यमेत गन्तच््यं स्तर्तैः क्रात्छ्मुरत्रे हरे । 
तथया च स्वप्रतिक्ञार्थ यो गच्छति ख जीति ॥ 

पर त्वेककनमग्रे कं यैश्च मत्सेवनं क्रुतम् । 
तस्य म्ार्ग दरपित्वादेदहौञऽख विनिपात्यताम् ।। 

क्ार्के तस्मि शभोदेवरा च्ागृव्ाचाङ्ारीरिणी । 
दैत्येन्द्र करू मा रोकं भूखे्जन्म तवकाभवत् ।। 

तत्रैव त्वं ल्यं यादि त्वत्तोषार््य तरं श्रणु । 
ये कर्णाः स्वस्य भोगार्थ चकरिष्यत्ति नवकं ग्धम् ।। 

तत्र त्वदुत्खव्रस्ते नानादुः्यतरैरुषद्धूताः । 
क्ाल्छरण्यदिक्ा दास्यो चिनायक्कम॒ख्वा्च ते ।। 
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सेवक्छाः पीडयिष्यन्ति इत्याज्ञा पारमेश्वरी । 

इत्याकर्ण्य वचः सोऽपि गर्तं गत्ता महाविलम् ॥ 

प्रविवेा ततो देवैर्मृत्पाषाणेः प्रपूरितम् । , 
तेन ये निर्जिता देवाः पुनरुद्रमदाङ्कया ॥ ` 

तस्यार्थं च त्रिपञ्चारानिवासं चक्रुरुद्यताः । 
तस्मादवश्यं ते पूज्या गृहवाससुखे च्छया ॥ 

(744€111-12111728) 

इुण्वन्तु तद्विधिदेवा वामदक्षि्णैमार्मतः ] 

पाषाणे प्रतिमायां वा वास्तोष्पते प्रतिज्ञाति ॥ 

इति वैदिकमन्त्रेण तस्यावाहनपूजेनम् । 
नाममत्रेण चान्येषां पूजां कृत्वा प्रपूरयेत् ।। 

नैक्रत्यकोणे गेहस्य चतुरसराकृति शुभाम् । 
कृत्वा समतल्तरं भूमि वितस्त्युच्चां च वेदिकाम् ॥। 

विस्तारायामतो हस्तमात्रा तत्र किखेद्ुधः । 

(14 €111-127111-3) 

गृहप्रासादकूपानां मण्डपस्य जलस्य च। 

वास्तुमण्डकुक कार्यमष्टहस्तं तु नापरम् ॥ 

भद्रभूमि प्ररोध्येत दङरादण्ड समाकिखित् । 
अधोऽ धस्तिर्यगादौ च तेनैकाङ्ीतिकोष्ठकम् ॥ 

(1121185 -< त]217] 212-58 7711111) 
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एकाटीतिपदं चक्रं वैदिक्छास्तत्र दैवताः 

मध्यकोष्टेषु नवसु त्वादौ बह्याणमर्च्वयेत् ॥ 

आपवत्सं तदीराने प्रागर्यम्णं त्रिकोष्ठके । 

आग्नेये सवितारं च विवस्वन्तमवाक् त्रिषु ॥ 

इन्द्रं नैक्रतदिग्भागे मित्रं पश्चिमगं तरिषु । 
वायव्ये राजयक्ष्माणं सुमेरु चोत्तरत्रये ॥ 

वेदकोष्टेषु चैडान्यामीड्ाकोणाच्च देवताः । 
रिखी पर्जन्य आपश्च दितिः प्राक्कोष्ठयोर्द्रूयोः ॥ 

क्रमादेते पञ्च देवा ज्ञातव्याः सव्यमार्गतः। 

जयन्तेऽन्द्रौ सूर्यसत्यौ भृदा आग्रेयकोणके ॥ 

अन्तरिक्षं तथा वातः पूषा सावित्र एव च । 
चतुष्क ईटातो देवास्ततो दकषिणपञ्चके ॥ 

युग्मक्रमाच्च वितथो बृहत्कषेत्रयमौ तथा । 
ततः पश्चाद् द्विके पञ्च सुग्रीवः पुष्पदन्तकः ॥ 

वरूणासुर दोषाश्च वायव्ये ईङातस्त्वहिः । 
रुद्रश्च पापयक्ष्मा च रोगश्चोत्तरपञ्चसु ॥ 

मुख्यो भल्लाटसोमौ च भुजगश्चादितिस्तथा । 
देवा एते पञ्चचत्वारिडादर्च्यास्तु भक्तितः । 
इदमेकारीतिपदं वैदिकं वास्तुमण्डलम् । 

(7\41€111-18111728.) 

अथ तात्रिकमार्गे तु चतुःषष्टिपदे तथा । 
कोणयोः सूत्रयुगटं मध्ये ब्रह्याणमर्चयेत् ॥ 
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विप्रारिषा वेदघोषैर्मद्खलाचारपूर्वकेः। 
वास्तोर्मण्डरुक कुर्याद्थारोभं यथाविधि ॥ 

एकाज्ञीतिपदं वास्तुचक्रम् । 

5 
सवि 

आप 

भृजगः | भजगः | सुमेरुः | ब्रह्मा । ब्रह्य | ब्रह्य (त व 
स्वान् | त््षेत्रः | त्क्षेत्र 

; : | सेरुः | ब्रह्मा | ब्रह्या | ब्रह्य यमः यम 
| सोय | सोः सः | बह | हा | नहा | | य | ममः 

॥ विव- 1 
भल्खारः \ सुमेरुः | ब्रह्मा | ब्रह्मा | ब्रह्मा स्वान् न्धर्वः | 

राज- भूर््ग | भूद्व 
ग्र र्यः । {रस्य ॥ मित ट ् ‡ 

अहि असर पत्प- जय 

पाप पष्प- टोवा- 
रोगः रोषः | असरः | वरुणः | <` |सम्रीवः 

पूर्वापिरायतं सूत्रं विन्यसेद्धस्तमानतः। 
तन्मध्यं किचिदालम्ब्य मत्स्यौ द्रौ परितो छिखेत् ॥ 

तयोर्मध्ये स्थितं सूत्रं विन्यसेदक्षिणोत्तरम् । 
राभ्यां द्वाभ्यां तथाऽग्राभ्यां कोणेषु मकरोल्छिखेत् ॥ 
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मत्स्यमध्ये स्व्ितामाणि तत्र स्तूत्राणि पातयेत् । 
चतुरस्रं भवेत् तत्र चतुष्कोष्ठसमन्वितम् ।। 

तत् पुनर्सिभजेन्मन्त्री चतु-षष्िपदं यथा । 
ईङानाद्धाक्षसखं यावद्याकवदगेः प्रभञ्जनम् ॥ 

एवं सूज्द्धयं दद्यात् क्र्णसूञं खम्ाद्धितः । 

ब्रह्याणं पूजयेदादौ मच्यकोष्ठचतुषटये ॥ 

दिक्चतुष्के तु पूर्व्ददि यजेदार्यमनन्तरम् । 
चिवस्वन्त ततो सित्र मह्ीथधरमनन्तरम् ॥ 

कोणार्धककोष्ठद्न्द्धेषु वह्न्यादि परितः पुनः । 
स्राकित्रं सवितारं च ङाकमिन्द्रजयं पुनः| 

रुद्रं रुदरजयं चिद्धानापं चाऽ थापवत्सक्कम् ।। 

तत्कर्णस्वूत्रौो भयतः कोष्ठद्न्द्ेषु दैद्धिक्ः । 
सार्व गृहं चार्खमाण जम्भकं पित्पिचच्छिकाम् ॥ 

चरव्छी च विदारी च पूतनामर्चयेत् कमात् । 

पूजयेदिक्षु पर्वदिसाद्धद्यिन्तपदेष्विमान् ॥ 

अष्टावषटविभागेन दैवतान् दैङिक्छोत्तमः। 
ऋमादीशाानपर्जन्यजयन्ताः ङान्छभास्व्छरौ ।। 

सत्यो चरुषान्तरिनक्षौ च दिकि घाच्या ल्खयवस्षिताः । 
यिः पूषाच वितथो यमश्च गहरश्छषकककः ॥ 

गन्धर्वो भुद्कराजश्च ग्गो दस्िणदिग्गताः । 
निक्छतिर्दौविारिकश्च सुयीव वरुणौ ततः ॥ 

पृष्पदन्ताञ्सुरौ रोष रोगौ प्रत्यग्दिखि स्व्यिताः । 
वायुर्नागिश्च मुरच्यश्च सोमो भल्सतछाटणणणकच॥ 

43 



अर्गलाख्यो दित्यदिती कुवेरस्य दिहि स्थिताः । 

देवा एते त्रिपञ्चारात् पूजनीयाः प्रयत्रतः । 

(ऽवा 20६-{वा1॥7-8) 

एकाडीतिपदं वास्तु गृहकर्मणि रस्यते । 
चतुःषष्टिपदं वास्तु प्रासादेषु प्ररास्यते ॥ 

(प्र 2/8575119-5811111118) 

चतुःषष्ठिपदं वास्तुचक्रम्। 

ईशान अन्तरिक्ष 
पर्जन्यः | जयन्तः | शक्रः | भास्करः सत्यः | वृष अदिति ॥ 
पर्जन्य वृष 

भत्लारः| भल्ताटः| महीधरः| ब्रह्मा | ब्रह्मा | क | क 
== 

विव- | गृह- | गृह- | सोम धर | 

मृख्यः | मख्य मित्रः | मित्रः | चक्रः | गन्धर्वः | गन्धर्व 
सुद्रजय इन्द्रजय 

नाग 

वाय् मृग 
तरुण 

| राग 

+ 



ब्रह्मस्थानं रक्तवर्णेर्दिराः पीतैर्विदिक् सितैः । 
ततो दिरास्तु हरितैर्विदिङडाः कृष्णवर्णकः ॥। 

अरुणः परिधिः कार्यः सुन्दरं मण्डलं भवेत् । 
मध्ये पदानां नवकं मार्जयित्वा प्रपूरयेत् ॥ 

सितेन रजसा भूयस्तदिक्षु चतसृष्वपि । 
षट्कं संमार्ज्य रजसा रक्तेन परिपूरयेत् ॥ 

तयोर्मध्ये चतुर्दिक्षु कोष्ठं द्वादडासंख्यकम् । 

मार्जयित्वा हरिद्रर्णर्यर्थाङाो भं प्रपूरयेत् । 
कोणे कोणेऽष्टयुग्मं पीतवर्णेन पूरयेत् ॥ 

दिष्टानि च पदान्यत्र यथाङडो भं भरकल्पयेत् । 
विचित्राणि ततो मध्ये ब्रह्याणं संप्रपूजयेत् ॥ 

उक्तानां सर्वदेवानां स्वरूपं च निगद्यते । 
अक्षमात्तरं श्रुवं दक्षे वामे दण्डकमण्डल्दुम् ॥ 

दधानमष्टनयनं यजेन्मध्ये ऽम्बुजासनम् । 
सर्वे चतुर्भुजा देवा वास्तुदेहे व्यवस्थिताः ॥ 

कृताञ्जलिपुटा ऊर्द्ध खड्गखेटकपाणयः । 
ब्रह्माणं संनिरीक्षन्ते तद्रक्त्राभिमुखाश्च ते ॥ 

स्वस्वस्थानस्थिताश्चैव साधारणमुदाहतम् । 
मरीचिः श्चैतवर्णः स्याद्विवस्वानध्रवर्णकः ॥ 

ङातकुम्भनिभो मित्रः कृष्णावक्त्रस्तु भूधरः । 
सविता नीरुवर्णाभः सावित्रो धूम्रविग्रहः ॥ 
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इन्दु श्ारुणवर्णाभः रुक््ल्ञ्श्चेन्द्रजयस्तथया ॥ 
रूद्रः प्रवाल्स्दुराः पीतो रुद्रजयस्तथा ।। 

जापो गोस्तीरथवत्छ अापक्त्सो जपाद्युतिः । 
ईङानः क्षीरथ्वत्छः पर््जन्योऽञ्छनसंनिभः ॥। 

जयन्तो ऽञ्नस्ंक्ारो मदेन््दः स्यामल्छद्युतिः । 
नादित्यो रक्तवर्णः स्यात् सत्यक्चित्रवर्णक्कः 

च्रुषो न्धृक्पुष्पाभः क्कृन्दाभश्ान्तरिश्व्कः । 
उद्यदिनकराभोऽर्िः पूषा रत्राभस्रननिभः ॥ 

वितथयश्चेन्द्चापाभो चिद्युद्धर्णो गहरश्षक्कः । 
निर कऋ्छतिः पाकवकाचश्च पीतो दौवारिकः स्प्रतः ॥। 

सुमीवो नीर्छकण्डाभान्द्राभः पुष्पदन्तक्कः । 
वरूण स्फटिका भाक भृद्खभश्चासुरो मतः ॥ 

यमश्चाञ्जनसखद्धूलङो गन्श्र्वः पद्मरागवत् । 
भुद्धराजश्च भुद्काभो सगो जीमूतस्ंनिभः ।। 

सोषशओओत्परलसंक्रारो रोगश्चैवेन्द्रनील्छवत् । 
वायुः कृष्णाभवर्णः स्याज्नागः ङोषेन्दुसंनिभः ॥। 

मुरञ्यो म्मौक्तिकसखंककाङो भल्लाटः श्च तपद्यवत् । 
सोमः स्फरिकसंकाडरोऽर्गल्तो रक्तोत्पङ्छद्धयुकतिः \ 

दितिः कुन्देन्दुघवत्ञा कपित््र चादितिः स्पता । 
चरक्को राङ्कसदूरी विदारी पाच्क्द्युतिः ॥ 

पूतना हिमसंक्ाडङा मेष्याभा पिर्पिच्््छिक्का 
खड्गं च पानपात्रं च च्डरिक्कां कर्तरी तथा ।। 
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दधाना भीमरूपास्ता राक्षस्यः परिकीर्तिताः । 

सितो रक्तश्च पीतश्च कृष्णाः स्कन्दादिका महाः ॥ 

व्रं राक्ति च खड्गं च पाडां च विकृताननाः । 

दधाना भीषणाः प्रोक्ता ्रहाः स्कन्दादिकाश्चते। 

बक्सिमन्न्राः द्रव्यभेदाः 

पायसौदनलाजैश्च युक्तं धूपप्रसूनकैः । 
अनादिभिश्च संयुक्तं माषभक्तादिमण्डितम् ॥ 

गहाणेम वकि ब्रह्यन् वास्तुदोषं प्रणाङाय । 
गन्धादिङार्करारूपं पायसोपरिसंयुतम् ॥ 

आर्यकारव्य गृहाणेमं सर्वदोषं प्रणाडाय । 

चन्दनाद्यचितं नाथ कर्पूरागुरुमण्डितम् ॥ 

विवस्वन् वै गृहाणेमं सर्वदोष प्रणाडाय । 
सगुडं पायसं नाथ पुष्पादिसुसमन्वितम् ॥ 

गृहाणेमं विलि हृद्यं मित्र हास्ति प्रयच्छमे। 

माषौदनं समांसं च गन्धादिक्तीरसंयुतम् ॥ 

गृहाणेमं मही भृत् त्वं सर्वदोषं प्रणाडाय । 
एवं मध्ये तु संपूज्य ईडानादि वकि हरेत् ॥ 

(14 2]2118-{027 1184-7 {718} 
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(6) 

मण्डपनिर्माणविधिः 

यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम् । 
इष्टकामसमृ ्स्यर्थ पुनरागमनाय च ॥ 

इति देवान् विसृज्य कुदाल पूजयेत् । 

भद्रं मुहूर्तमाश्रित्य खन्यतां वास्तुकोष्ठकम् । 
स्वर्णकुदालरूप त्वं भूमेः खननकर्मणि । 

किश्चकर्मायुधो नित्यं नमस्ते चाख्रमूर्तये ॥ 

इति स्वर्णकुद्ाक प्रपूज्य खनितुपुरुषं विश्वकर्मधिया पूजयेत् । 

द्विभुजः पीतदेहस्तु जटाधारी कजासनः । 
विश्वकर्मा सदा गौसे ज्ञानमुद्राक्षसूत्रभृत् ॥ 

विश्वकर्मन् जगद्धयापिन् संसारसुष्टिकारक । 
अत्र कुदालहस्तस्त्वं विश्चकर्मन्नरमोऽस्तु ते ॥ 

एकारीतिकोष्ठभेदे वास्तौ विश्चात्मकर्मक । 
कुदाठ गृह्यतामत्र खननं कुरु साम्प्रतम् ॥ 

इति तद्धस्ते कुदाल दक्षिणां च दद्यात् । ततः पृथिवीं प्रार्थयेत् । 

कुदालदारितैरत्र कीरकोरिङातैरपि ॥ 
क्षम्यतां पृथिवीदेवि विष्णुस्थापनहेतवे । 

इति पृथ्वीं संप्रार्थ्य विश्वकर्मात्मकखनितुपुरुषो वास्तुपुरुषस्य कक्षान्तरे खननं 
कुर्यात् । 



सभाङ्ष्भानि वास्तूनां क्रमेणैव वदाम्यहम् । 
कक्षान्तरे च नित्यं च सर्वत्र भद्रमादिङडोत् ॥ 

रर्षे चैव भवेन्मृत्युः कण्ठे वै दुःखभागिता । 
हस्ते चौरभयं विद्यादुरसा पुनाङानम् ॥ 

जानौ विदेङागमनं पादाभ्यां च निरर्थकम् । 
वामदस्षिणमिवत्येवं वास्तुक्षेत्रमुदीरितम् ॥ 

निपुणः कारयेन्मत्री कल्याणं पूर्णताकृतम् । 
समाहितमना भूत्वा खनयेद्धास्तुकक्षके ॥ 

((215€11-€ 50111.८&) 

क्रुत्वा भूमि समां तत्र वृत्तं हस्तमितं समम् । 

द्वादङ्ाङ्कुलमानोच्चं इाद्कं खादिरनिमिंतम् ॥ 

अलाभे यज्ञवार््षं वा तत्र संस्थापयेत् सुधीः । 
तच्छाया संस्पृरोद्यत्र तन्मध्ये मध्यमं स्मृतम् ॥ 

तिर्यक् प्रसारयेत् सूत्रं मध्ये याम्योत्तरे स्मृते । 
कोणाः स्युरन्ये चत्वारश्चतुःसूत्रपसारणात् ॥ 

एवं मानपरिज्ञानं समाख्यातं यथा स्फुरम् । 

ज्ञात्वैवं मण्डपादीनि कुर्यात् सम्यग् विचक्षणः ॥ 

(<11/त-5878) 

विषुवे तु गते सूर्ये राङ्खमानं समाचरेत् । 
खादिरं विन्यसेच्छङ्कं द्रादङाङ्ुलविस्तृतम् ॥ 

निश्चलीकृत्य हन्तव्यं गृहीत्वा लोहमुद्ररम् । 
अष्टधा च स्वयं हन्यात् षास्तं क्रमतो कषु ॥ 
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हन्यमाने यदा ङ्क हस्तात् पतति मुद्रः । 

तदा ताडयितुः शोको जायते दुस्तसो महान् ॥ 

मौज्खं कार्पासकोौरोयं प्राणिवाकुजमेव च । 

चतुर्यवपरीणाहं सूत्रं राद्धौ तु वेष्टयेत् ॥ 

वेष्ट्यमानं यदा सूत्रं इदं मुञ्चति तत्क्षणम् । 

पत्रस्य मरणं विद्याच्छित्रे वै स्वविनारानम् ॥ 

तत्रापि नारसिहेन होमेनादुभनारानम्-- इति । 

(< व{0115-{037 लरत ध्वे) 

नक्षत्रराहिवाराणामनुकूरे इुभेऽहनि । 

ततो भूमितले ङुद्धे तुषाङ्गारादिवर्सिते ॥ 

पुण्याहं वाचयित्वा तु मण्डपं रचयेच्छुभम् । 

पञ्चभिः सप्तभिर्हस्तेर्नवभिर्वामिनां वरम् ॥ 

(51308 -13172) 

स्वल्पो द्वाद इाहस्तोऽयं द्विद्धिवृद््या ततः क्रमात् । 

(ए 21511{112-5 वा2-527212118) 

राज्ञां होमाभिषेकादिपरयो गार्थं तु मण्डपम् । 

विदध्यान्नवहस्तेन विस्तारायामसंयुतम् ॥ 

(({2.1172-72.] 2) 

स्थूलादकरङ्गुलोच्छ्ायं मण्डपस्यकमीरितम् । 

(510601187118-5€1< 1181728.) 

पत्छायो हस्तमानं स्यात् सुसमं च सुरोभनम् ॥ 

(< ता2112-10ततलाावठ2) 
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षोडरास्तम्भसंयुक्तं चत्वारस्तेषु मध्यगाः । 
अष्ट हस्ताः समुच्छायाः संस्थाप्या द्रादराभितः ॥ 

पञ्चहस्तप्रमाणास्ते निश्छिद्र ऋजवः रुभाः | 
तत्पञ्चमारां निखनेन्मेदिन्यां तन्त्रवित्तमः ॥ 

(७9 81-8012-{211178) 

पञ्चमांहां न्यसेद्धूमौ सर्वसाधारणो विधिः । 

(५511-55 517 ) 

मध्ये स्तम्भचतुष्कं स्यात् तन्मध्ये वेदिका मता । 
वेदीकोणेषु विन्यस्य स्तम्भान् वेदस्वरूपकान् ॥ 

(७51001181112-5€1<11872) 

सारदारुभवान् स्तम्भान् दृढान् कुर्याद्जून् समान् । 

याज्ञीयवृक्षो वेणुर्वा क्रमुकः स्तम्भकर्मणि । 
अन्ये विदुद्धवृक्षा वा भवेयु्नपिभूरुहः ॥ 

गृहराल्यः स्वयं सुष्कः कुरिकश्च पुरातनः । 

असौम्यभूमिजनितः संत्याज्यः स्तम्भकर्मणि ॥ 

(3) 

दिक्षु द्वाराणि चत्वारि विदध्यात् पञ्चमांरातः । 

कनीयसि स्याद् द्विकरं चतुरङ्कुलवृद्धितः । 
मध्यमोत्तमयोद्ररिमिति पश्येन्मनोहरम् ॥ 

५ 1 ककः ~ 6 

( 2121111
8 - ~= 
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ष्ठक्षोदुम्बरिकाश्चत्थवरजास्तोरणाः क्रमात् । 
पूर्वादितो विधातव्या यद्वाऽ ऽद्यन्तविपर्ययः ॥ 

अल्ाभादेकमेवैषां सर्वासु निवेदायेत् । 

(50¶718-581110111-[02तत7 211) 

एकमेषामलाभे स्यात् तद भावे रशामीद्र॒मः । 

जम्बूः खदिरसारश्च तालो वा तोरणे स्मृताः ॥ 

(510त11त1६2-5€ 1<{1272) 

देवास्तोरणरूपेण संस्थिता यज्ञमण्डपे । 

विध्रविध्वंसनार्थं च रक्षार्थं त्वच्वरस्यच॥ 

न्यसेन्यग्रो धमेन्द्रयां तु याम्यां चोदुम्बरं तथा । 
वारुण्यां पिप्पलं चैव कौबेर्यां प्लक्षकं न्यसेत् ॥ 

सुरो भनं तु पूर्वस्यामृग्वेदादिसुमच्ितम् । 
इषे त्वेति च मन्त्रेण सुभद्राख्यं तु दक्षिणे ॥ 

सुकर्मखि्यं तु वारुण्यां सामवेदादिकेन तु । 
रान्नो देवीति मन्त्रेण सुहोत्रं तत्तरे न्यसेत् ॥ 

(< 2112-2 <वा -2) 

द्वारेण तोरणानि स्युः क्रमात् क्षीरमहीरुहाम् । 
स्तम्भोच्छायः स्मृतस्तेषां सप्तहस्तैः पृथक् पृथक् ॥ 

दराङ्खुलप्रमाणेन तत्परीणाह ईरितः । 

तिर्यक्फलूकमानं स्यात् स्तम्भमानार्धमानतः 1 

रलानि कल्पयेन्मध्ये तोरणे हस्तमानतः । 

(ऽ वावत -वा-2) 
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पञ्चहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण द्विहस्तकाः । 

षडज्ुलादिवृद्धया तु सप्तहस्तास्तथोत्तमे ॥ 

(\^25111-585{18) 

वैष्णवे द्रादर्ांरोन राङ्कचक्रगदाम्बुजान् । 
प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत् सौरोऽपि वैष्णवः ॥ 

(}1€111-{211178) 

दिक्षु ध्वजान्निबधीयाल्लोकपालसमप्रभाम् । 
वितानदर्भमालाच्यैरलकुर्वीत मण्डपम् ॥ 

पीतरक्तादिवर्णाश्च पञ्चहस्ता ध्वजा स्मृताः । 

द्विपञ्चहस्तैर्दण्डेस्ते वंराजैः संयुता समाः ॥ 

(2115111115-57178) 

पञ्चहस्ता ध्वजाः कार्या वैकल्ये तु द्विहस्तकाः । 
दण्डश्च दडाहस्तश्च ददादिक्ु च तान् न्यसेत् ॥ 

दर्पणैश्चामरर्घण्टै स्तम्भान् वस्ैर्विभूषयेत् । 
कलटरोर्घण्रिकाभिश्च साधारैः कर्करैस्तथा ॥ 

तत्र प्रतितोरणमेकैकः कलाः स्थाप्यः । प्रतिद्रारपार्् द्रौ द्वौ । प्रतिकोणं चैकैकः। 

({12#25715112-527111112) 

गन्धपुष्पाम्बरोपेतान् कु्म्भोँस्तेषु विनिःक्षिपेत् । 
ध्रुवं धरां वाक्पति च विघ्रेडां तेषु पूजयेत् ॥ 
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मण्डपस्य तु कोणस्यकलरोषु क्रमादमी । 
अमुतो दुर्जयश्चैव सिद्धार्थो मङ्गलस्तथा । 
पूजाद्रारस्थकुम्भेषु राक्राद्यास्तन्मनृत्तमैः ॥ 

मण्डपे कलडौ द्रौ द्धौ द्रे द्वारे निवेङायेत् । 
गालितोदकसंपूर्णावामग्रपल्खवङोधितौ ॥ 

तत्रिभागमिते क्षेत्रे ऽरत्रिमात्रसमुच्छिताम् । 
चतुरस्रां ततो केदी मण्डलाय प्रकल्पयेत् ॥ 

(ऽव1-2 08 1811112) 

चतुद्ररियक्तं ततस्तस्य मध्ये बुधस्तर्रिभागैकभागेन वेदीम् । 
अरत्रिप्रमाणोन्नतां दर्पणान्त्निभायां मनोहारिणी चापि कुर्यात् ॥ 

( [11 पात -52-5811111611118 2) 

तेश्चतुर्भिभ्विन्मुष्िर्वितस्तिस्तैखिभिर्गुणैः । 
अरतरिस्तदद्रयेन स्याद्धस्तस्तद्वदतः ङिवे ॥ 

त्रिभागं मण्डपं कुत्वा मध्यभागे तु वेदिका । 
हस्तमानं तदुत्से धश्चतुरस्ं समं यथा ॥ 

(<71/5-581-8) 

त्रिधारं वामदीक्षायां राद्भाभं वैष्णवे मखे । 
चतुरस्ना चतुष्कोणा वेदी सर्वफरप्दा ॥ 

मण्डपोपरि बध्रीयादतिश्चेतं वितानकम् । 
अलकुर्यात् पुष्पमालादिभिरेनं तु वेष्टयेत् ॥ 

म्राश्चत्यदल्ोत्पन्नयुक्तया दीर्घमाल्या । 
स्तन्भान् दुकूठैः संवेष्स्य मध्ये कुर्याच्च वेदिकाम् ॥ 

54 



इषटिकाभिरपक्वाभिर्हस्तविस्तृतपिण्डिकाम् । 

मण्डपायामरुद्रां इानवसप्तेषुरामकः ॥ 

अंडौः समुन्रतां वाऽपि तारतम्य विलोक्य च 
सामणग्व्यादेः समावेरो यथा स्यादिति मण्डप. ।। 

(2\41€111-{वा1178) 

प्राक्प्रोक्ते मण्डपे विद्धान् वेदिकाया बहिस्िधा । 
क्षेत्रं विभज्य मध्याडो पूर्वादि परिकल्पयेत् ॥ 

अष्टास्वारासु कुण्डानि रम्याकाराण्यनुक्रमात् । 

चतुरसखं योनिमर्धचन्द्ं ज्यं च वर्तुलम् ॥ 

षडस्रं पट्कजाकारमष्टास्न तानि नामतः | 
आचार्यकुण्ड मध्ये स्याद्रौरीपतिमहेन्द्रयोः ॥ 

(521-02-{811{1-8) 

वेदासरं योनिमर्धोडुपति भमनलत्छास्न सुवृत्तं षडस्ं 
पदाकार गजास्न हरिहरहरिदारभ्य तस्यां विदध्यात् । 

मथ्ये वृत्तं च गौरीपतिसुरपदिङ्ोः पण्डिताः केविदूचु- 
वयव्य पञ्चकोणं दिहि मदनरिपो: सप्तकोणं च कुण्डम् ॥ 

(1110-5) 

प्राक् सूत्रं प्रथमं निधाय विदचीतार्धेन तस्याङ्कितं 
मध्ये मत्स्ययुगं दिडोरमरूधीः कीनारावित्तेङायोः । 
ताभ्यां सूत्रमपि प्रसार्य चतुरः कोणांस्ततो लाञ्छयेत् 
क्षेत्रं स्याच्चतुरस्तमत्र रचयेदटन्यानि कुण्डान्यपि ॥ 
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क्षेत्रे क्षित्वा बहिरिह च पुरो भूतभागांङहामेकं 
कोणार्घार्धं सुनिरितमतिर््चामियेत् संप्रगृह्य । 
यावत्कोणं परमपि तथा सूत्रयुग्मस्य पातं 
मध्ये कुर्याद्धवति तदिदं मन्मथावासकुण्डम् ॥ 

परित्यज्य भागद्रयं पदिन भागी- 

कृतेऽत्रोपरिष्टाद धस्ताच्च विद्धान् 1 
परिभ्रामयेत् तेन मानेन सम्यम् 
भवेदर्धचन्द्राह्वयं कुण्डमेतत् 1 

सार्वरीरार्धभागीकृतक्षेत्रतः 
पार््चयोर्न्यस्य भागद्वयं पण्डितः । 
तेन मानेन सूत्रद्वयं विन्यसेत् 
कण्डमेतद्दरवेदुद्रनेत्राख्लकम् ॥ 

दिग्गजाभ्यधिकपदङत्किभागतः क्षेत्रतो निहित धीर्बहिर्न्यसेत् । 
भागपेककमनेन सर्वतो भ्रामयेद्धवति वृत्तमुत्तमम् ॥ 

भूयां सेडादरयमिह बहिः पार््धयोर्न्यस्य मध्यात् 
षेत्राभ्यासे तु विमरूमतिस्तेन मानेन कृत्वा । 
पार्चद्न्द्धे इषयुगयुगं सूत्रषट्कस्य पातं 
कुर्यत् कण्डं भवति तदिदं तर्ककोणं मनोज्ञम् ॥ 

दङांडोऽच्र विन्यस्य बाद्योरामेकं 
परिभ्राम्य तेनैव वृत्तं दल्ाचाम् । 
व्हिर्मध्यमे कर्णिकां चापि कुर्याद्- 
भवेदष्टपत्रं बुधः पद्यकूण्डम् ॥ 

कषेत्रे क्षिप्त्वाऽत्र बाह्ये दिदि दिदि मिहिरदन्द्धकांल्ञेंङामेकं 
कृत्वा नेत्राल्धिकोणं पुनरपि मतिमान् कोणतोऽर्ध गृहीत्वा । 
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तत्कोणाभ्यां विदध्यादिह खलु परितस्तेन मानेन चिह्वा- 
न्यष्टास स्यात् समन्तादपि च वितनुयादष्टसूत्रप्रयो गम् ॥ 

हयां डोऽ त्र भागे बहिर्यस्य वृत्तं 
परिभ्राम्य भूयो युगांडीकृतांदैः। 
त्रिभिः पटुदीर्घं भवेत् पञ्चसत्र 

प्रयोगादिदं तेन पञ्चास्रकुण्डम् ॥ 

ेत्रव्यासैर्दहांरौर्बहिरिह विनिधायैकमंरां सुवृत्तं 
मानेनानेन कृत्वा पुनरपि च चतुःषष्टिभागीकृतेऽत्र | 
पट्टायामप्रमाणं टृढमतिरमुना सत्रिकैखिंडादरौः 
कुर्यात् सप्तासल्रकुण्डं भवति हि तदिदं सप्तसूत्रप्रयोगात् ॥ 

अत्र चतुर्विङात्यङ्खलानि हस्तमात्रकुण्जस्य व्यासः । 

तदुक्तम् (रारदायाम्) 

चतुरविंशात्यङ्कुलाघं हस्तं यन््रविदो विदुः । 
करतर्दक्षिणहस्तस्य मध्यमाद्भुकिपर्वणः ॥ 
मध्यस्य दर्घ्यमानेन मानाद्भुलमुदाहतम् । 

(([{11(0प2-588) 

जालान्तरगते भानौ यत् सुक्ष्मं दृष्यते रजः । 
प्रथमं तत््ममाणज्ञाख्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ 

त्रसरेणवस्ते त्वष्टौ बालाग्रं तत् स्मृतं बुधैः । 
बालाग्राण्यष्ट लिक्षा तु यूका लिक्षाष्टकं स्मृतम् ॥ 

अष्टौ यूका यवं प्रहुरद्ुकं तु यवाष्टकम् । 
हस्तश्चतुर्विडातिभिरद्भुकेः समुदाहतम् ॥ 

((321112817119#2-1211178) 
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कर्णसूत्रघमाणेन द्विहस्तं कुण्डम द्धरेत् । 
सर्वकुण्डेषु सर्वत्र वर्धयेद्धिधिनाऽमुना ॥ 

पूर्वपूर्वस्य कुण्डस्य कोणसूरं तु यद्धवेत् । 
उत्तरोत्तरकुण्डानां मानं तद्वदुदीरितम् ॥ 

((> वद 711/2-{8711712) 

यावन्मानं कुण्डविस्तार उक्त 

तावत् रातस्यापि मानं प्रदिष्टम् । 

कण्डाकारं पण्डितो यादुरां तत् 
ताद्ृमूपं मेखलायां विद ध्यात् ॥ 

(([11[प1त-5878) 

नव पञ्चाथ चैक वा कर्तव्य लक्षणान्वितम् । 

(1111218 /3-72 {12528 ) 

अष्टाराक्तौ तु चत्वारि दिक्षु कुण्डानि ताच्तरिके ! 
तदङाक्तावेकमेव चतुरस्रं प्रकल्पयेत् ॥ 

(2\1€111- 1211112) 

दिक्षु वेदास्नवृत्तानि पञ्चमं त्वीटड़ागोचरम् । 

(17 8112-7 {715\211) 

८) 

कृण्डमेककरं वृत्तं मेखरल्ाकण्डनाभिमत् । 
नित्ये कर्मणि दीक्षायां ङान्तौ पुष्टौ मतं सुभम् ॥ 

(7171 818-718 ६8) 
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चतुरस्रं विप्राणां राज्ञामिह वर्तुल कुण्डम् । 
वणिजामर्धडाडाड्ककारं व्यखरं तु ङद्राणाम् ॥ 

चतुरस्रं सर्वेषां षरडास्तमिति केचिदाहुराचार्याः । 
वाच्छितफलदं यत् तत् कुण्डं भुवि भुक्तिमुक्तिकरम् ॥। 

षट्कोणमर्धचन्द्राकारं चापि प्रजाकरं कुण्डम् । 
मुक्तिकर पञ्चास्वं वसुकोणं राज्यदा योनिः ॥ 

नित्ये नैमित्तिके च प्रविरलमतयः प्राहुरेकेल्धिकोणं 
कुण्डं हस्तप्रमाणं स्मरगृहसदृङां चाथ बुद्धं प्ररास्तम् । 

षट्कोणं चार्धदोषाकरसदृदायुतं स्थण्डिलं रत्रिमात्रा- 
यामं स्वाङ्घुष्टपूर्वोन्नितमपि सुसमं निर्मितं बालुकाभिः ॥ 

अनेकदोषं वै कुण्डं मानं न्यूनाधिकं यदि । 
तस्मात् सम्यक् परीक्ष्येद कर्तव्य इुभमिच्छता ॥ 

सखाताधिके भवेद्रोगी हीने धेनु धनक्षयः । 
वक्रकण्डे तु सन्तापो मरणं च्छित्रमेखलरे ॥ 

मेखलारहिते रोको ऽ भ्यधिके वित्तसंडायः । 
भार्याविनाडाकं कुण्डं परोक्तं योन्या विना कृतम् ॥ 

अपत्यध्वंसनं प्रोक्तं कुण्डं यत् कण्डवसितम् । 

ङुद्खाररहितं यच्च कुण्ड जर्जरमेखलम् ॥। 

यजमानविनाङाय ग्रोच्चाटः स्फुरितो भवेत् । 
सूत्राधिके सुहद् द्वेषः सूत्रहीने दरिद्रता ॥, 

अनार जटरे रोगङ्छिन्नरकुण्डे त्ववाच्यता । 

(7\1€1711-{211-2) 
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(8) 

अङ्करापणम् 

प्रागेव दीक्षादिवसात् सप्तभिर्विधिवदिनैः । 
सर्वमङ्गरूसंपत्त्यै विद ध्यादड्करार्पणाम् ॥ 

(ऽ त-५2-{2171-8) 

प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्रापने चोत्स्वे तथा | 

संपोक्षणे च ज्ञान्त्यर्थं विवाहे मौञ्जिबन्धने ॥ 

सर्वमङ्गरूकार्येषु विद ध्यादद्खरार्पणम् । 

(51001121112-5€1<11278.) 

सप्तभिर्नवधिर्वाऽपि दिनैर्दीश्षादिनात् पुरा, 
बीजारोपणकर्मेदं कर्तव्यं सर्वकामदम् ॥ 

मण्डपोत्तरदिग्भागे सुसंवृत्तपरं परे । 
भवने मण्डल कुर्यादि्ष्यां प्राग्वरुणायते ॥ 

याम्योदीच्यायते वामदीक्षायां संप्रास्यते । 

(24€71-{्वा18) 

गोमयेनोपकिप्तायां भूमौ दक्षेऽथ वामक । 
सतैलतण्डुकेनैव सतैलविजयाद्रवैः ॥ 

तत्र रेखाः पञ्चकर दीर्घाकारास्तु पञ्च च । 
वितस्त्यन्तरतो रुद्ररेखाः कायस्तिथाऽऽयताः ॥ 

चत्वारिंङात्कोष्ठकाः स्युश्चतुर्विङातिकोष्ठकैः । 
बाह्यगैस्तत्र वीथी स्यात् पूरयेद्रक्तचूर्णकिः ॥ 
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पश्चात् कोष्ठचतुष्कं यद्ब्रह्यस्थानं तदीरितम् । 
आग्रेयकोष्ठमारभ्य ईडानान्तं प्रपूरयेत् ॥ 

पीतरक्तश्चेतकृष्णरजोधिः श्रेष्ठमार्गतः । 

कोष्टद्भयं ततो वीथी रक्तेनैव प्रपूरयेत् ॥। 

विष्णुस्थानं तदग्रे तु ज्ञेयं कोष्ठचतुष्टयम् । 
प्राग्वद्रजोभिरापूर्य तदमरेऽपि च वीथिका ॥ 

प्राक्स्थं कोष्ठचतुष्कं च रुद्रस्थानं तदीरितम् । 
तत्पूर्वं पूर्ववद्रक्तैरारक्तैः सर्वरिखिकाः ॥ 

विस्तारोन्नतिदर्घ्येण हस्तमात्रास्तु पाकिकाः । 
कार्या डमरुकाकाराश्चतस्नो विष्णुदेवताः ॥ 

दूर्वाप्रपल्लवाश्चत्थदलोपेताश्च वेष्टिताः । 
सूत्रेण विष्णुस्थानस्य चतुष्कोष्ठे निवेडायेत् ॥ 

वेरिज्च्यः पञ्चमुख्यस्ताः कोष्ठजाः षोड ङाङ्घुैः ¦ 
आयामोच्छरायदैषदिर्युक्ताः पश्चान्निवेङायेत् ॥ 

ब्रह्मस्थाने पल्लवादि सूत्रैः प्राग्वच्च योजिताः । 
इौवाः इारावाश्चत्वारो भान्वद्घुलसमुच्छूयाः ॥ 

प्रक्षाल्य सूत्रैः संवेष्ट्य प्राग्वदग्न्यादिषु न्यसेत् । 
राकिपुञ्चेषु गन्धादिदर्भकूर्चयुगेषु च ॥ 

दिक्षु चत्वारि वक्त्राणि मुखमेकं तदुर्ध्वगम्--इति । 

पूरयेत् तानि पात्राणि वाद्कामुत् करीषकैः । 

(241€711-{21172) 
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मृत्तिकाह्रणम् 

गन्धादिभिश्च कुदाल पूजयित्वा दिनान्तरे । 
गीतनुत्यसमायुक्त गजवाजिसमन्वितम् ॥ 

गुर्वादयो रथारूढा गजारूढास्तथाऽपरे । 

गत्वा तीरं तडागस्य नद्याः पुष्पवनस्य वा ॥ 

तत्र शुद्धं भुवो भागं दर्भः संमृज्य चासतः । 
अभ्युक्ष्य चार्घतोयेन तत्तन्मन्त्रमनुस्मरेत् ॥ 

हृदा भूमि समावाह्य गन्धपुष्पैः समर्चयेत् । 
कृदारीमस्नमन्त्रेण र्ात्वा भूमिमथो मृदम् ॥ 

गृहीत्वा वामदेवेन पूरयेत् कां स्यपात्रके । 
हदा मृदं च संपूज्य वस्त्रेणाच्छाद्य धारयेत् ॥ 

पुरं वा निरयं वापि सर्वमद्खल्छनिःस्वनैः । 
गुरुप्रदक्िणं कुत्वा मण्डपं त्वानयेत् ततः ॥ 

एतत् कर्म दिवाकाठ्े कु्यद्वात्रौ न बुद्धिमान् । 

(51112713 -5€]€1137-8) 

रात्रौ बीजारोपणम् 

कुजानामधिपः सोमस्तस्माद्रात्रौ तु निर्वपेत् । 

ङाद्भुस्वनेन नादैश्च पञ्चभिर््रह्धिणारिषा । 
ततः स्वणददिके पात्रे दङा बीजानि वापयेत् ॥ 
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व्रं बीजं प्रजपेन्मन्त्री दुग्धेन क्लाल्त्येत् ततः 1] 

मूत्छमन्त्राभिजमप्ताति.------------. 

तानि भरियङ्गुरयामाकतिसर्षपराल्छयः । 
मृद्वाऽऽद्व्ी सुनिष्पावा र्रल्वा माषाः प्रकीर्तिताः ।। 

ब्रद्यपात्रे तु विकिरेत् म्रथमं वैष्णवे ततः । 
ततः सखौवे पञ्चवादब्रद्यघ्योषपुरस्सरम् ॥ 

हरिद्रोदैश्च संसिच्य तस्त्रैराच्चछदयेत् ततः । 
संश्ययोरुभयोरर्धरात्रौ चापि नकि हरेत् ॥। 

गुरूपदि षटमार्गेण सम्यक् पात्रत्रयामतः । 
नवाहं तु वक्ति दद्यात् तत्तदुददिश्य दैवतम् ॥ 

राल्योदनं तित्छा त्ाजाः सक्कतवः प्रथमे दिये । 

हरिद्राचूर्णसंयुक्तो भूतेभ्योऽयं वर्र्मतः 

एवं द्वितीयदिवसे पितुभ्यस्तिर्कतण्डुत्कैः । 
तृतीये सक्तवो लाजा यज्ञेभ्यो दधिसखंयुताः ।। 

नागेभ्यः सक्तवस्तुर्ये नारिकेल््जलप्त्छुताः । 
दद्यात् षद्याश्षतवर्कि पञ्चमे ब्ह्यणे मुदा ॥। 

षष्ठे शिवाय वाञऽपूपयुक्तं भक्तं प्रहास्यते । 
गुडोदकं खप्तमेऽद्धि विष्णवे विनिवेदयेत् ।। 

विष्णोर वाष्टमदिने दुग्धोदनवक्िः स्मतः । 
कुसराच्रं तु नवमे विष्णोरेव घडास्यते ।॥। 
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सोमं संपूजयेत्नित्यमधिवासदिनावधि । 
अधिवासदिने प्राप्ते सोममुद्रासयेद्रुरुः ॥ 

(७1061181118-5€ 1९11218.) 

प्रूढाण्यङ्कराण्यन्यो न वीक्षेत कदाचन । 

आचार्य एव प्रविरोत् तच्छिष्यो वा तदाज्ञया ॥ 

(७व1785818-17112 12) 

एवं गतेषु नवसु दिवसेषु विलोकयेत् । 
सम्यक् कस्योद्रमो जातः कि नष्टं मध्यमं च किम् ॥ 

सम्यगभ्युद्रते सिद्धिः कुण्ठिते विघ्माप्रुयात् । 
कीटभुक्तेऽत्यत्पफल इईारिते सर्वनादानम् ॥ 

सिद्धिः प्रियद्धुभिर््ञेया श्यामाकः स्त्रीसुखं भवेत् । 
तिले: पूज्यजनोल्लासः सर्षपैर्नाभिचारकः ॥ 

ङाकलिभिः सर्वमान्यत्वं मुदैर्देवकृपा भवेत् । 
चतुष्पादास्तथाऽऽढक्स्या निष्पावात् क्षेत्रमन्दिरे ॥ 

खल्वैः सत्कर्मसिद्धिश्च माषैः शान्तिररे भवित् । 
सर्वैः समुद्रतैवमि सिद्धिः पातस्ततोऽन्यथा ॥ 

(241€ 1-181-28) 

अङ्कुरे ऽनुद्रते नष्टे शान्तिहोमं समाचरेत् । 
मूलमन््रेण जुहुयादघोरास्रेण वा रातम् ॥ 

(७5100131118-578) 
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(>) 

दइ्वारपुजा 

द्वारम्रध्यम्ब्ना बोश््य तन्मध्ये विध्रपं यजेत् । 
तद्धश्िणो महालक्ष्मी वामे चापि सरस्वतीम् ॥ 

द्भारे श्चियं च तन्मध्ये ङार्रयोर्दश्िणान्ययोः । 
ऊर्श्व्वभागात् तत्छं यावत् पञ्चपञ्छवि भागक ।। 

नास्न्द्यश्षरं विन्दुयखूक्तं नाम च ङेःऽन्तकम् । 
ससुच्चार्य हदन्तं च देवानेतान् रपूजयेत् ॥ 

गणपति क्षेत्रपालं ततश्च सुधारया । 
युत्त ङाङ्कुतिचि दशे वामे वसुमतीयुतम् ।1 

पूजयित्वा पद्यनिधि तदध्रो दश्षवामतः । 
म्रायाङाक्ति च चिच्छक्ति गजं च यमुनां तथा ।। 

श्रातारं च विधातारं देहत्यै नमस्त्वथः। 

नादौ तु पश्चिमद्धारे पूजा चेयं प्रकारिता ॥ 

नदी चापि मदह्ाक्कात्मे द्भारयोर्दश्षवामयोः । 

पूज्याकवेवसमुदग्द्रारं प्रार्याम्यं च प्रपूजयेत् । 

द्वारपात्त़ौ ऋ्म्ात् तेषु गणेङाचरुषभाव्पि । 
भृद्धिरीरस्तथा स्कन्द उम्ाचण्डेश्रौ तथ्या ॥ 

विष्णोर्नन्दः सुनन्द चण्डश्चायि पघचण्ड्डक्कः । 
व्ल्छ्श प्रलल्छ्श्चैव भद्रश्चापि सुभद्रक्कः । 
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वक्रतुण्डैकदंषटरौ च महोदरगजाननौ । 
त्रम्बोदरश्च विक्कयो गणोङाद्धारपात्छव्काः ॥ 

विघ्नराजो धूम्रवर्ण: मात् पञिमद्धारतः । 
देच्याः सूर्यस्य योगिन्योऽष्टावेता द्वारपालकाः ॥ 

ब्राद्यी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा च श्िया सह ॥ 

ततश्च देङरिक्ो विध्ान् दिव्यानाल्ोकनेन च । 
अजन्तरिश्षगतानस्नोदकरुत्स्रादयेत् मात् ।। 

पार्िवान् पार्ष््णिघा तैश्च त्रिभिरुत्सार्यं यत्रतः । 
नद्धं संकोच्य किचित् तु ङारवां वामगतां स्पुङान् ॥। 

उत्सारितानां चिघ्रानां ददद्धर्मतु दश्िणे । 
पादेन दक्षिणेनाथ प्रविरोद्यागमण्डयम् ।। 

वामरमार्गेऽथ वा ङाक्ते वामपादपुरस्सरम् 1 
बह्याणां वास्त्वश्ीडशं च नैक्छत्यां दिङि पूजयेत् ॥ 

(10) 

पच्छङरुच्िष्रक्कारः 

पञ्डाद्ि चिना पूजा अभिचाराय कल्पते । 
आात्मर्ुद्धिः स््यानङुदधिर्मन्त्रस्य रोधनं तथा ॥ 

द्रव्यङ्ुदधिर्दवर््ुदिः रुदिः पञ्चविधेरिता । 
ससख्रानभूतसंड्ुदधिपाणायामादिभिः त्रिये ।। 
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षडक्घाद्यखिलन्यासैरात्मङुद्धिरितीरिता । 

पञ्चगव्यार्घतोयाभ्यां प्रोक्षयेन्मण्डपान्तरम् । 
संमार्जनोपरेपाद्यर्दर्पणोदरवत्कृतम् ॥ 

विमकैर्धूपदीपादिपुष्पदामादिङोभितम् । 
पञ्चवर्णमयं चित्रं स्थानदुदधिरियं मता ॥ 

गृहीत्वा मातुकावर्णान् मूलमन्त्राक्षराणि च । 
क्रमात् क्रमाद् द्विरावुत्िर्मन्त्रदधिरियं मता ॥ 

पूजाद्रव्यादि संप्रोक्ष्य मृल्ास््राभ्यां विधानतः । 

दरयिद्धनुमुद्रां च द्रव्यरूदधिरियं मता ॥ 

पीठे देवी प्रतिष्ठाप्य सकटीकृत्य मन्त्रवित् । 
मूलमन्त्रेण दीप्तात्मा अभिभाव्योदकेन च ॥ 

त्रिवारं प्रोक्षयेद्िद्रान् देवङूुदधिरितीरिता । 
पञ्चराद्धि विधायेत्थं पश्चाद्यजनमाचरेत् ॥ 

पञ्चरुदधिविहीनेन यत्कृतं न च तत्कृतम् । 

(र1€11-{31111-8) 

01.) 

विघ्रोत्सारणम् 
मण्डल्छरचना 

आदौ विघ्रं समुत्सार्य पश्चादासनकल्पनम् । 
अथ वा चासने स्थित्वा विघ्रानुत्सारयेत् सुधीः ॥ 
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लाजाचन्दनसिद्धार्थभस्मदुर्वाकदाक्षताः । 
विकिरा इति निर्दिष्टाः सर्वविघ्रौघनाडाकाः ॥ 

नाराचमुद्रया सम्यगस्रमन््रेण देरिकः । 
अपक्रामन्तु भूतानि पिराचाः प्रेतगुद्यकाः ॥ 

ये चात्र निवसन्त्यन्ये देवता भुवि संस्थिताः । 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ॥ 

ये भूता विघ्रकर्तारस्ते नश्यन्तु हिवाज्ञया । 
श्लोकयोरन्ततश्चाखं पठन् नाराचमुद्रया ॥ 

सषिप्त्वा तान्मण्डपस्य .. .. इति । 

(74€ा11-{811{72) 

मार्जयेदस््रमन्त्रेण तान् मन्त्री दर्भमुष्टिना । 
आसनाय तु वर्द्धन्या ईडाने स्थापयेच्च ताम् ॥ 

पुण्याहं वाचयित्वा च विप्रान् संतोष्य यत्रतः । 
वेदिकायां लिखत् पश्चात् सर्वतो भद्रमण्डल्म् ॥ 

(51 0व-{7-8) 

02) 

करङुद्धिः 

सुगन्धिपुष्पाण्यादाय चन्दनाक्तानि मन्त्रवित् । 

हूसौ मन्त्रेण करयोरस््रमन्त्रेण मर्दयेत् ॥ 
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तत्पुष्पं वामहस्तेन समादाय च मस्तकम् । 
भ्रामयेत् परितस्तारं जपन्नाघ्ाय तत् पुनः ॥ 

हौ उॐ पूर्वं पटेच्छलोकमिमं स च निगद्यते । 
ते सर्वे विलयं यान्तु ये मां हिसन्ति हिसकाः ॥ 

मृत्युरोगभयक्केराः पतन्तु रिपुमस्तके । 
अस्रमन्त्रेण नाराचमुद्रयेङादिरि त्यजेत् ॥ 

करङ्ुद्धौ ततोऽस्त्रेण कुर्यात् ताल्छत्रयं ततः । 
ऊर्ध्वोर्ध्वमस्रमन्रेण दिग्बन्धमपि देहिकः ॥ 

तेन संजनितं तेजो वद्धिप्राकारमुद्रया । 
रक्षेदात्मनि मूकेन प्राणायामत्रयं चरेत् ॥ 

(⁄4€111-{21117) 

(13) 

प्राणो वायुः इारीरस्य जआयामस्तस्य निग्रहः । 
प्राणायाम इति प्रोक्तो द्विविधः कथ्यते हि सः ॥ 

सगर्भो मन्त्रजापेन निगर्भो मात्रया भवेत् । 

(७212-52111116118 2.) 

पुनरुत्पातयेदेहं पवित्रे परमात्मनः । 
परब्रह्यात्िका विद्या प्रकृतिर्मातुका परा ॥ 

अजायत जगन्मातुराकाडां नभसोऽनिलः । 
समीरणाद भूद्रहिर्वह्वेरापस्ततो मही ॥ 
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स्वीयमेभ्योऽपि भूतेभ्यस्तेजोरूपं कलेवरम् । 
देवताराधने योग्यमुत्पन्नमिति भावयेत् ॥ 

भूतरुदधिरियं प्रोक्ता महापापौघनारिनी । 
अथ वा कुण्डलीं देवी पञ्चभूतादिना सह । 
परमात्मनि संयोज्य तयोरेव्म्य विभाव्य च ॥ 

ध्यानयोगेन मनसा सोऽदहंसोऽहं विभावयेत् । 
भूतरराद्धि विधायैवं प्राणस्यापनमाचरेत् । 

(7\1€1711-{21711728) 

प्राणप्रतिष्टया पश्चाज्जीवं देषे नियोजयेत् । 
मुरववृत्त समुच्चार्य हंसस्तु विपरीततः ॥ 

उद्धरेत् परमेङ्ानि विद्येयं त्रयक्चरी भवेत् । 
प्राणप्रतिष्टामन्त्रोऽयं सर्वकर्मणि साधयेत् ॥ 

(17 त्रचा{18्व) 

प्राणायामत्रय कृत्वा मातुकान्यासमाचरेत् । 

मन्त्रा मूकत्वमायान्ति विन्यासेन विना कल्िपिः । 
सर्वमन्त्रप्रसिद्धयर्थ तस्मादादौ क्िपि न्यसेत् ॥। 

(11€ पनसा प्त 711172) 

गैः नः नः नल नेः गे 
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एत्रााधऽ तादा 2818116 वा-/2, 1 113 ए ता7लवठा, [09 

1961). 

(1) 

(-(0¶ 91.(९र^11कोक्रि 

प्रतिष्ठाविधिः - आचार्यलक्षणम् 

अतः परं प्रवक्ष्यामि स्थापनक्रममुत्तमम् । 

स्थापनारम्भकाले तु यजमानोऽथ भक्तिमान् ॥ १ ॥ 

वैखानसविदो विप्रान् नमस्कृत्य स्वदैववत् । 
तेषु ज्ञानोत्करं ज्ञात्वा नमस्कृत्य स्वदैववत् ॥ २॥ 

वैखानसेन सुत्रेण निषेकादिक्रियान्वितम् । 
विप्रं स्वाध्यायसंयुक्त गृहस्थ लक्षणान्वितम् ॥ ३ ॥ 

शौचाचारविधि तद्रत्सन्ध्यौपासनमेव च । 

ओपासनं वैश्वदेवं जपहोमव्रतानि च | ४ ॥ 

वैखानसेन विधिना कुर्वाणं शान्तमानसम् । 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्तं सर्वकर्मसु निश्चलम् ॥ ५ ॥ 
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आहुतीनां पदार्थज्ञमग्निकार्यपरायणम् । 

भूम्याद्येकादशविधिक्रमज्ञं भगवत्परम् 

पुष्ट गात्रं सुसम्पन्नं जितेद्द्रियमकल्मषम् । 
युवानं स्यविरं वाऽथ ज्ञानिनं कर्मकारिणम् 

सर्वलक्षणसम्पन्नं चृणुयात्कारको गुरुम् । 
यजमानो गुरुश्चैव देवदेवं प्रणम्य 

यजमानस्तूक्तकाले गुरवे दक्षिणां ददेत् । 
स्वदेववच्रमस्कृत्य कायररिम्भमुपक्रमेत् 

उक्तलक्षणसम्पन्नानृत्विजो चुणुयात्सतः । 

मुदुर्तव्छालः 

अयने चोत्तरे कुर्यात्का्यरम्भं हरेः क्रतोः 

मासानां फाल्गुनः श्रष्टश्चैत्रो वैशारव एव वा । 
तौ मार्गशीर्षमाघ्यौ द्वौ निन्दितौ ब्रह्यणा पुरा 

शोषेष्वपि च कर्तव्यं त्वरितेनेति मे मतिः । 
पूर्वपक्षे परकुर्वीत कृष्णपक्षे त्रिथाऽदक 

चरिषुत्तरेषु रोहिण्यां हस्ते स्वात्यां पुनर्वसौ । 
श्रवणे वारुणे चैव मैत्रे वा वसुदैवते 

अन्यस्मिन् पुण्यनश्षत्रे परशास्ते श्रुतिचोदिते । 
युग्माश्च तिथयस्सर्वाः प्रशस्ता विष्टिव्जिताः 

2 

1 & 

| \७ 

।। < 

|| <, 

। 2 9 

॥ २२ 

२२ 

॥ २३ 
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गुरुभार्गवसौम्यानां वारा "ग्राह्याः शुभाश्चते। 
चरराल्ि विवर्ज्यैव स्विररालि प्रगृह्य च 
ग्रामस्य यजमानस्य चानुकूले दिने चरेत् 

अङ्कुरार्पणम् 

अतः परं प्रवक्ष्यासि विधिना चाद्कुरार्पण* । 

भूपरीक्षादिकं कर्म यस्मिन्नहनि कारयेत् 

तस्मात्तु दिवसात्पूर्वं नवमे वाऽथ सप्तमे । 
पञ्चमेऽहनि वा कुयदद्धिधिना चाद्धुरार्पणम् 

अङ्करार्पणकार्यार्थं पालिकादीन् समाहरेत् ! 

पालिकाः कुम्भकं श्चापि शरावः नापि स्मरेत् 

` पालिक्कादोनां लसश्णम् 

जिम्बेन कोौतुकेनेव खमोच्चाः पालिका मताः । 
तदर्धमाना वा कूर्यत्तिलमात्रमिताश्च वा 

श्च वबेरमुरायामं पलिकायामविस्तरम् । 
तदर्ध मूलविस्तारं ऋ्मशो छासयद्भुधः 

तच्चतुर्थेकहीनस्तु च्छिद्र कम्भः प्रमाणतः । 
्रिभागादेकभागस्तु कम्भद्वारस्य चोच्छ्रयः 

आयामार्रिगुणो नाहः द्वारो भाग उदाहतः । 

पञ्चद्वारसमायुक्तान् चिद्रकुम्भान्विशेषतः 

षडङ्कलसमुत्से धान् शरावानपि सम्भरेत् । 

विस्तारादि शरावाणां पालिकासमसमुच्यते 
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एवमाहत्य यत्नेन सम्यग्दग्धं मनोहरम् । 

ब्राह्यणो यजमानश्चेत् गृह्णीयात्तानि षोडडश 

क्षत्रियो द्वादशाष्टौ तु वैश्यस्तानि सुसम्ब्परेत् । 
चत्वारि शदो गृद्णी यात्पालिकादीनि वै पुथक्क् 

एवमाद्ृत्य यत्नेन पश्ाद्वी जानि चाहरेत् 1 

कट्कुमुद्रयवांश्चैव निष्पावान् सर्षपानपि 

जातपेनाथ संशोष्य सारभूतानि सम्भरेत् । 
जले तु निक्षिपेत्तानि यावदङ्करदर्शनम् 

रात्रावङ्कुरार्पणम् 

न प्रीतये भगवते कृतमटन्यङ्करार्पणम् । 

यस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुर्याज्निश्यङ्कुरार्पप्पम् 

प्रदोषे वाऽर्पणं कुयददिद्कराणां विशेषतः । 

अद्कुरवेदिः 

उनालयात्पुरतो वापि उत्तरे वा मनोरमे 

मण्डपे ऽषट स्तम्भयुते चतुरश्रे सुविस्तृते । 

ऊर्ध्वे ऽलद्धारसहितवितानेन स्वलद्भूतम् 

मण्डलान्युपलिप्याऽ लङ्कयद्र्णस्तु पञ्चभिः । 
व्रीहिभिस्तण्डुलैर्वाऽत्र पीट सम्यक्प्रकल्पयेत् 

मध्ये ब्रह्याणमुद्िर्य षोडशाद्भुलमायतम् । 
त्रिवेदिसहितं पीं कुर्यात्कमद्धलोच्छयम् 
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प्राच्यां शेषं समभ्यर्च्य वक्रतुण्डञ्च दश्िणे । 

पडन््तीशं पश्चिमे ऽभ्यर्च्य सोमञ्चैव तथोत्तरे 

विष्वक्सेन तत्रैव पूजयेच्च यथाविधि । 
इन्द्रादीशानपर्यन्तं जयादीरपि चार्चयेत् 

भागोन्नतं द्वाद शाङ्कुलायतं तिसृभिस्तथा । 

वेदिभिस्सहितं कुर्यत्पीखान्येषां पु थक्छ पथक् 

देवतापदासि 

मध्ये ब्रह्माणमावाह्य बद्याणञ् समर्चयेत् । 

दे वानन्यांश्चार्चयेत्तु तत्तत्पूजाक्रमेण ह 

उत्तमाधमविवेक्छः 

निवेदनसमायुक्तं सर्वेषामुत्तमं भवेत् । 
षण्णां ब्रह्यादिदेवानामर्चनं मध्यमं भवेत् 

ब्रद्यणे वििवेद्यान्यदेवानां बल्िदापनम् । 
उग्धमो मार्ग उद्दिष्ट इति प्रोवाच पूर्वजः 

पालकादिस्यापनम् 

एवं कृत्वा तु यत्नेन पालिकादीन् स्रगुह्य च । 
मृद्धिर्वा सिकताभिर्वा पालिकादीन् परपूरयेत् 

करीषैर्वा पूरयित्वा बीजान्याहत्य वै ततः । 
पङ््तरुत्तरतः स्थाप्य पालिकादींश्च पूजयेत् 
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ब्रह्मणः परितः स्व्याप्य पालिकादीन् विचस्षणः । 

पालिकासु च सर्वास मेदीनीमर्चयेत््रमात् 

च्ििद्रकूम्भेषु राकाञ्च शरावेषु पृथुष्ुकाम् । 
उावाह्याभ्यर्च्य चार्घ्यान्तिं बीजानि च समर्पयेत् 

व्रीजावापनम् 

नववस््रपरी धानस्सोत्तरीयाद्भुलीयकः । 
ग्रूर्वा गुरुपत्नी वा यजमानो यवा पुनः 

यजमानस्य पत्नी वा वापयेदङ्करान् पृथक् । 

स्द्रश्चेद्यजमानस्तु गुरुरेव समर्पयेत् 

“सोम राजान"सित्युक्त्वा वापनं खमुदादहतम् । 
तत्काले तूर्यघोषैश्च जयशब्दैस्समस्वितम् 

"वारीश्चतस' इत्युक्त्वा तोयं तत्र समर्पयेत् । 
ततो वस्तरैस्समाच्छाद्य तानि गुप्ते विनिक्षिपेत् 

पुण्याहं वाचयेत्तत्र विधिनैव यथाक्रमम् । 
यजमानो मुदा युक्तो गुरवे दञ्षिणां ददेत् 

सम्भाराहरणम्-यज्ञपात्राणि 

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि द्वव्याणामत्र सडमहम् । 
अश्चत्थञ्च रामीजातं सर्वयत्नेन सम्भरेत् 

त्व गादीत्संव्यपोद्यौव काष्ठं सम्यक् प्रगृह्य च । 
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अग्निमन्छयनसाश्नानि 

पट्टिकामधरां कुर्याच्चतुर्विशद्धिरङ्गुलैः 

उत्सेधो भाग उद्दिष्टः विस्तारस्तु षडद्धुलः । 
ऊर्शध्वपद्ीञ्च तन्मानामवक्रां सम्प्रगृह्य च 

दण्डं चतुर्विशायामं द्वाद शाङ्खुलनाहकम् । 
अश्रारणि तु हरिणीमूर्ध्वञ्चेव हुताशनम् 

दण्डञ्च विष्णुरूपञ्च कल्पयित्वा विचक्षणः । 

एवं ससाध्य यत्नेन गुप्ते तानि विनिस्षिपेत् 

यज्ञपाच्रदारूणि 

पलाशबिल्वखदिरद्रुमैः पात्रान्तराणि च । 
कल्पयेच्च स््ुवादीनि यज्ञोपकरणानि वै 

स्रुवः 

द्विप्रादेश सुव कृर्य्त्परादेशपरिमण्डलम् । 
प्रादेशपरिणाहन्तु खुवमूलतले विदुः 

उनानुपूर्व्येण सङ्क्तप्तं मूलाद्मीवान्तमाचरेत् । 

तदर्धायपरीणाहः विलाद्र्वाग्विधीयते 

गोलकं लिलविस्तारः माषाच्चछादनगर्तव्छः। 

एवं स्रुवं प्रकुर्वीत त्रिभागं परिकल्प्य च 

द्वितालमात्रमायाम- तदर्धं नाह उच्यते । 

एवं मूलं प्रकुर्वीत पद्यस्य मुक्लोपमम् 
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भागं पद्यं समुद्दिष्टं मूले चाय्रमुदाहतम् । 
मूलादर्धपरीणाहं दण्डाय तु विचक्षणः ।। ५८ 

अरे चाष्टाङ्गुलायामं तलं सम्यक्समाचरेत् । 

उभौ पार्थौ च तन्मानं चिकोणञ्चामसंयुतम् ।। ५९ 

भित्तिपार्च प्रकुर्वीत एकाङ्गुलमुदादतम् । 

निम्नं विस्तारमुद्िष्ठं क्रमणाय क्षयं चरेत् 1 & ० 

शेषं तलं प्रकुर्वीत सर्व युक्त्या समाचरेत् । 
एवं जुं परकुर्वीत दर्वी पश्चात्सखमाचरेत् | &९ 

दर्वी 

द्वितालमात्रमायामं घनमेकाङ्कुलं भवेत् । 
उमये षडद्भुलायामं विस्तारं भाग उच्यते । € २ 

मूलं पञ्चाङ्गुलायामं तदर्धं विस्तृतं भवेत् । 
अगरान्मूलान्तरञ्चैव मध्ये गोलकमुच्यते ।॥ ६ द 

अम्ान्मध्यात् क्षयं कुर्यान्मूलान्मध्यात् क्षयञ्चरेत् । 
शेषं युक्त्या प्रकुर्वीत दर्वीद्चिव विचक्षणः || ख 

द्वितालमात्रमायामं तदर्थ नाह उच्यते । 

एवं मूते परकुर्वीत अग्रञ्चैव तदर्धकम् | ६५ 

ऊर्ध्व प्रादेशमात्रन्तु चतुरश्रं समन्ततः । 
भित्तिरेकाङ्कलं घ्रोक्तमुत्रतं तु तदर्धकम् ।! &६& 
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मध्ये प्रादेशमात्रन्तु नाहं वै वर्तुलाकृतिम् । 
निम्नं चतुर्यवं परोक्तं ऋमान्निम्नं विचक्षणः 

ऊर्ध्वं षडङ्कुलायामं त्रियश्रं मुकुलोपमम् । 
घृतधारा प्रकुर्वीत वर्तुलां मुकुलाकृत्तिम् 

यवद्धयसुचिस्तारं तदर्धं निम्नमुच्यते। 
उपजुद्धास्समुदिष्टमिति घ्ोवाच पूर्वजः 

सपिधः-आज्यम् 

वरलिल्वपलालानां न्ययोथाश्चत्थयोरपि । 

अपामागौद्म्बरयोः शम्याश्च समिधः पृथक् 

अष्टाधिकशतं कर्यत्पितिहोममयं क्रमः । 

खहस्नमाज्यसं युक्ताः खभ्यस्य समिधः स्मुताः 

यत्नेन चाद्रे दटाज्यं कापिलं गव्यमेव च | 

तोरणानि 

तोरणानि च कुर्वीति चतुर्दिक्षु सथाक्रमम् 

अश्वत्थं पूर्वतः कुयत््पितृकं दक्षिणे तथा । 
पञ्चिमे श्षीरच्रक्षञ्च क्टवुक्षमथयोत्तरे 

पञ्चहस्तसरमुत्सेधं द्विहस्तयुतविस्तृतम् । 
मध्ये त्रिशूलं कुर्यात्त एकारत्निप्रमाणतः 

अथवा कारयेद्धिद्धान् पादायामं क््चिक्षणः । 

पादयोरन्तरं तस्य विस्तारः समुदाहृतः 
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एवं यज्ञालये प्रोक्तस्तोरणानां विधौ विधिः । 
गोपुरेषु विमानेषु तोरणानि खमाचरेत् 

अश्त्येनैव कुर्याद्धा तत्तद द्वारपमाणतः । 
एषामलाभे चाशचत्यं गहणी याद्धिधिकोविदः 

दर्भमाला 

ट्र्भमाला च कर्वव्या दर्भैः चछिच्नैः समाऽयतैः। 

द्धितालमातं तं दर्भं लम्बनार्थ विहाय च 

प्रक्षिप्य दर्थोद्धौद्धौतु सध्ये पर्वणि पर्वणि । 
दर्भैः शिष्टाद्धभागैस्तु रज्जुं कुयत्प्रदस्तिणम् 

एवं संवर्तितायैस्तु दर्भमालाऽनुपालिता । 
(महतारागणास्सर्वे रज्ज्वम्रे तु समिताः 

परिरक्षन्तुदेवा हि दर्भमालागणे स्थिताः । 

पिशाचदैत्यरक्ांसि विधूय परि तस््त्विह 

सन्ध्याकाले तानि देवाः कालचक्रे स्थितासि वै| 

इत्युक्त्वा नित्यकार्येषु दर्भस्थानमपेश््य च 

दैविक कर्म कुर्वीति रक्षार्थ दर्भमालया, 

यागशालाविधिः 

अतः पर प्रवक्ष्यामि यज्ञशालाविकच्ि परम् 

प्रमुखे दक्षिणे वापि यज्ञसालां प्रकल्पयेत् । 
षोडशस्तम्भसं युक््रं मध्ये पादविवरजिताम् 
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पादै्द्यादशभिर्युक्तां कूटं वा परिकल्पयेत् । 
पादान्तरं चतुर्हस्तं चतुर्दिक्षु यथाक्रमम् 

एकहस्ततलोत्सेधं तलं करत्वाऽतिस॒न्दरम् । 

तोरणैः पूर्णकुम्भैश्च जलद्कर्यान्मनोहरम् 

तन्मध्ये स्थण्डिलं करत्वा चतुर्हस्तप्रमाणतः । 
एकहस्ततलौत्से धं चतुरश्रं विधानतः 

तदर्धमथवा कुयद्द्धिम्बाध्यर्धमथापिवा। 
जथवा कारयेद्धिद्धान् प्रपां लक्षणसंयुताम् 

देवालयस्य परितः प्रपां कत्वा विशेषतः । 
वितानेन समाच्छाद्य स्थयूणाश्चाऽकेष्ट्य यत्नतः 

मुक्तादामपताकादिसर्वालद्धारसखंयुतम् । 
दर्भमालापरिक्षिप्तं तोरणैश्चाप्यलङ्कतम् 

कृत्वैव यज्ञवाटन्तु पश्चाद्धिम्बन्तु शो धयेत् । 

बिम्ब्रशुद्िक्छमः 

नवविम्बप्रतिष्ठा चेत् बिम्बस्लोशध्नम्च्यते 

जलयस्योत्तरे पार््च कुर्यत्कटं परषान्तुवा। 
चतुर्हस्तायतां दिक्षु प्रत्येकं चतुरश्रकाम् 

चतुर्हस्तसमायुक्तां चतुर्हस्तोच्छ्यां तथा 

तालोत्सथं तलं तत्र वास्तुहोमार्थमिष्यते 

मण्डपं वा प्रपां वाऽथ विमानाभिमुरखे तथा ¦ 

कारयेदधिवासरार्थमक्ष्युन्मेषाय कर्मणे 
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सर्वेषां मण्डपानाञ्छ पाकारस्यालयस्य च । 

स्तम्ब्वेष्टनवस्त्रैश्च नानावर्णपरिष्कृतैः ॥ ९५ 

अजलज्खरक्रियां कर्याद्राद्यघ्ोषपुरस्सरम् । 

क्ौतुकस्य पीठसङ्घातः 

कत्वाऽद्करार्पणं रात्रौ प्रभातेऽर्चा नवां यदि ॥ ९८ 

कौतुकं बेरमादाय पीठं कृत्वा सलक्षणम् । 
पश्चात् शिल्पिनमाहूय सम्पूज्या भरणाम्बरैः ।। ९९७ 

तदर्चायास्तु पीडेतु मध्ये च परितस्तथा | 

पञ्च स्थानानि चिम्नाति शिल्पिना परिकल्पयेत् ॥ ९८ 

तेषां मध्ये पदे रत्नं “ब्रह्मा देवा "दिना न्यसेत् । 
एन्द्रे व्रं सुसन्यस्य याम्ये वेदुर्यमेव च ।॥ ९९ 

वारुणे स्फटिकं न्यस्य सौम्यै मौक्तिकमेव च । 
तत्तन्मन्त्रं समुच्चार्य तत्तदिक्षु सुसन्यसेत् । | ९०० 

एकं रत्नानि विन्यस्य पञ्चस्यानेषु मन्त्रवित् । 
ताप्रेण शिल्पिना नाति समाच्छाद्यदृद्धंपुनः ॥ ९०८९ 

तस्मिन् पीटे क्रमेणैव शिल्पिनाऽर्वा सुयोजयेत् । 
दृढं संयोज्य तं पीठे तिश्छिद्रमचलं चरेत् १९०२ 

अधिवास्विधिः 

नदीतरटाकवापीषु देवागारसमीपतः । 
जले ऽधिवासनं कृत्वा रश्छां सर्वत्र कारयेत् ॥ ९०द् 
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दर्भमालासमायुक्तं परित्राणसमन्वितम् 1 
जलं क्षीरोदधिं स्प्रत्वा वैष्णवं मन्त्रमुच्चरन् 

वस्रयुग्मं समास्तीर्य देव्योर्देवस्य वै पृथक् । 
प्राकक्शिरः शाययेदेवं विष्णुसृक्तं समुच्चरन् 

देव्यौ च शाययेत्पथात् तत्तन्मन्त्रमुदीरयन् । 
पञ्चाहं त्रियहं वापि एकाहमथवातथा 

प्छगव्याधिवासादिः 

पश्चाद वेशमादाय पञ्चगव्येऽधिवासयेत् । 

जलद्रोणीं पूरयेच्च पञ्चगव्यप्रयोगतः 

जलद्रोण्या जलाभे तु जवर वापि र्ानयेत् । 
जालयादस्षिणे पारे उत्तरे वा मनोरमे 

विम्बाध्यर्धप्रमाणेन जयतं चतुरश्रकम् । 
विस्तारं तु तदर्ध स्यात् बिम्बदघ्नञ्च निम्नकम् 

पञ्चगव्यैस्तु सम्पूर्य पुष्पाक्षतसमन्वितम् । 
कृशदर्भसमायुक्तं गन्धधूपसमन्वितम् 

एवं संसाध्य यत्नेन विष्णुसूक्तं समुच्चरन् । 

शाययदेवदेवेशं प्राक्शिरः प्रयतात्मवान् 

द्व्यहं तथैवमेकाहं पञ्चगव्य ऽधिवासयेत् । 
पश्चादेहेशमादाय कुशोदे शाययेत्तथा 

चलेषु नवकिम्बेषु कृत्वा चैवाक्षिमोचनम् । 
पश्चाज्जलाधिवासादि कुयददित्येव शासनम् 
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अस्य॒न्मोखनम्-(अमन्त्रक्कम्) 

प्रतिष्ठटोक्तदिनात्पूर्व त्रियहे वै श्रुवे नवे । 
शिल्पशास््ोक्तविधिना शिल्पिना चास्षिमोचनम्।। 

कारयित्वा गुरूः धीमान् दृषिमण्डलमार्गतः । 

दटुषटिमण्डलमथ्ये तु युकामात्रं व्यपोहयेत् । || 

उजमन्त्रकञ्च यत्सर्व शिल्पिना कारयेत्क्रमात् । 

वस््रैराभरणैस्सर्वैः पूजयित्वा तु शिल्पिनम् ॥ 

पीरुयानम् 

तस्मिन् काते ततः कुर्याज्जीवस्याने विधानतः । 
गभलते ब्रह्यभागे प्राणपीरठमुदाहतम् 1 

अ्चांपीखग्रमाणं स्यात्प्रतिदिक् चतुरद्धुलम् । 
ऊर्ध्ववेद्यास्तु विस्तारो द्वादशाद्धुलमुन्रतिः ॥ 

भागावनतमेकैकं भागविस्तारसंयुतम् । 
एवं त्रिवेदिखहितमर्चनापीरखमाचरेत् ॥ 

श्रीभूमी तु समुदिश्य दक्षिणोत्तरयोः क्रमात् । 
एवमेव प्रकुर्वीत सहैव पृथगेव वा । 

बहुेर प्रतिष्ठा चेत्तत्तत्स्व्याने विशेषतः । 

तत्तत्पी टम्रमाणेन चैवं पीठानि कल्पयेत् - ॥। 

विमानशुद्धिः 

अथ शुदधिक्रियामार्गं वक्ष्ये देवविमानयोः । 
विमानशृदधि चक््यामि प्रथमं विधिना बुधाः ॥1 
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शेतश्लक्षणसुधाक्षोदैः स्यूलं स्याने तु पूर्वतः । 
ालेपनं प्रकूर्वीति बालस्याने मुदा तथा 

शिल्पिकर्मसमाप्तिञ्च शिल्पलास्रक्रमेण तु । 
कृत्वा च शिल्पिनं पूज्य विमानञ्चाद्कणं तथा 

संशो धयेत्पुनस्तत्र गोभिः शुद्धञ्च कारयेत् । 
विमानाड्कणमास्िप्य दुर्वायरान् सतृणानपि 

पत्नालञ्चापि विर्िप्य पात्राणि सजलापि च । 

पञ्चरात्र विरात्र वाएकरात्रमथापिवा 

समतीते दशाहे तु धेनूना निकरैर्गवाम् । 
देवालयाद्कूणे चैव खुद श्यर्थ शो घयेत्तदा 

रात्रौ देवालयस्ानां गवा दुग्ध न चाहरेत् । 
दुगधपानादिसन्तृप्तैः वत्सकः कृतवल््गितैः 

वत्सपीतस्तनामरे भ्यः संसृतत्षीरविन्दुभिः । 
गोरोमभिः सफनैश्च गोशकरन्मूत्रसच्धितैः 

शुद्धं भवति तत् स्यानं सावः शुद्धाख्खुभा मताः 
गोभिः शुद्धि कृत्वा तु कुयद्भिद्यणभोजनम् 

गर्भगेहे बहिर्वापि ब्राह्मणान् भोजयेत्तदा । 

चतुर्विशति पञ्चाशच्छलं वाप्यधिकं ततः 

पवित्रमिति सम्प्रोक्तं तत्स्थाने भोजयेत्ततः । 
भोजनानन्तरं तेषामच्छष्ठं परिसो धयेत् 
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चविम्त्शुच्छिः 

जिम्बशुद्धि प्रवस््यामि धरुवकौतुकयोस्ततः। 
वर्णयुक्ते धवे तत्र चित्राभासे विशेषतः 

तदालयकरृतेनापि वास्तुहोमेन वै तथा । 
अद्कहोमेन चेष्ठेन पुण्याहं प्रोक्षणं चरेत् 

द्विजेभ्यो रुक््मदानेन यथाशक्ति क्रतेन तु । 
भोजनेन च विप्राणां बेरशुदधिर्विधीयते 

शल्सिनन्तु विसुज्यैव पश्चात्कार्य समाचरेत् । 
परे ऽदल्णि कार्य मन्त्रेण गुरुणा चास्िमोचनम् 

अस्िमोचनमुदिष्टं बेरशुद् ध्यर्थमादितः 1 

शआआमणक्ताग्निक्कुण्डकल्पनम् 

पूर्वन्तु वास्तुहोमार्थमालयस्य तथोत्तरे 

स्यण्डिलञ्चोपलिप्यैव अलद्धर्यात्तु वर्णकैः । 
सागरङ्गमनद्यादावाहृत्य सिकताः शुभाः 

द्वाद शाङ्गुलमुत्सेधं तावद्धनमनिन्दितम् । 

द्वात्रिलदङ्गुलायामं चतुरश्रं समन्ततः 

ततो मध्येऽवकाशः स्याच्चतुर्विशतिकाङ्कुलम् । 
अवगाढन्तु तस्यैव द्वाद शाङ्कुलमिष्यते 

ततः कुर्याद्भहिर्वेदि द्विचत्वारिंशदङ्कुलैः । 
उत्सेधो भाग उद्दिष्टः ऊध्व्विद्या किधानतः 
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मध्यवेद्यास्तु विस्तारः पञ्चाङ्कल इति स्मृतः । 
उत्सेधो भाग उदिषठः मथ्यवेद्याः प्रकीर्तितः ।। ९.४२ ॥ 

ततः कुर्यादधोवेदि पञ्चाशदधिर थाङ्गुलैः । 
उत्सेधो भाग उद्दिष्टः विस्तारस्तु द्धिगोलकः ।। १४२ ॥ 

दक्षिणे ब्रह्यणः पीठं षोडशाङ्घुलमायतम् । 
चतुरश्रं समं कुर्यात् भागोन्नरतिसम्वितम् ।। १.२४ ॥। 

तस्य पश्चिमभागे तु पितुस्थानं मकल्पयेत् 
षोडशाङ्घुलमायामः उन्नतं गोलकं भवेत् || ९४९५ 

शुर्पाकारञ्च कृत्वा तु दक्षिणाग्रं प्रकल्पयेत् । 
उत्तरे सोममुद्दिश्य षोडशाङ्घुलमायतम् || ९ ष्ट 

भागोन्रतं प्रकुर्वीत समवृत्तं तु पीठकम् । 
वेदिप्रमाणं कर्तव्यं सीवनीक्षतचन्द्रवत् ।। १४९७ कण्कवन्यो शष्कष््क 

एवं श्रामणकं कुण्डं कूृत्वाऽ थाग्निञ्च साधयेत् | 

अग्निमन्यनम् 

आलयात्पुरतो वाऽपि उत्तरे वा मनोरमे || १२४८ ॥ 

स्थण्डिलञ्चोपलिप्यैव वर्णालङ्कारमाचरेत् । 
धान्यराशिञ्च संस्तीर्य दभानुपरि संस्तरेत् ।। १४९ ॥ 

अरणी द्वे सुसन्यस्य पूजयेत्तु यथाविधि । 
अर्चयेदधरारण्यां हरिणी विष्णुवल्लभाम् | १५० [ | 

विष्णुमभ्यर्चयेदण्डे ऊ्ध्वरिण्यां हुताशनम् । 
आचार्यः प्राङ्मुरः स्थित्वा योजयित्वाःऽ थ मन्त्रवित् ।। १८.१९ । 
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रज्जं मोञ्जीमयी कृत्वा त्रिवृतां शेषमर्चयेत् 1 
(जातवेद ' इति प्रोच्य मन्थनं सम्यगाचरेत् ॥ 

जपन् वैश्वानरं सूक्तमरण्यां मन्नं चरेत् । 
यावदग्निसमुत्पत्ति तावद्ध मन्थनं भवेत् |] 

उत्पन्नमग्निमादाय (अयन्त इति चोच्वरन् । 
परितस्तु करीषाद्यैः योजयित्वाऽथ युक्तितः | 

इन्धनानि सुनिस्षिप्य जातमग्नि सुरक्चयेत् । 

ऋत्विरवरणम् 

त्रियहं द्वियदह वाऽपि एकाहं वा विधानतः । 

उपवास करत्वा तु ऋत्विजः प्रयतास्तथा । 

स्नात्वा स्नानविधानेन जप्त्वा सूक्तानि वै ् रमात्।। 

प्राणायामसखहस्ं तु क्यः सर्वे जितेद्दियाः । 

शतञ्चाष्टसमायुक्तं कुर्युर्वाऽत्र समाहिताः ॥। 

ब्रह्ययज्ञञ्च करत्वा तु स्वकोयाग्नीनुपास्यचख। 

ध्यात्वा नारायणं देकं खमासीरन् यतव्रताः ॥ 

तत्काले यजमानस्तु खर्वास्तान् सम्प्रणाम्यच। 
(अथावनीद् *मन्त्रेण मण्डलान्युपलिप्य च ।। 

ˆअस्त्वासन'^मिति प्रोच्य जआसनान्युपलिप्य च । 

प्राङ्मुरानासयित्वा त॒ कृच्छ्ान्नं भोजयेत्ततः ॥ 

पवित्रं वज्रखंयुक्तमग्निमीते "ति मन्त्रतः । 
ऋत्विजः प्राशयित्वा तु पायसेन घुतेन च | 
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“शन्नो दे"वीति मन्त्रेण पश्चाटाचमनं टदेत् । 
यजमानश्च तत्काले स्वयं भोजनमाचरेत् 

तान् पश्ाद्यजमानस्तु तत्तत्कार्ये नियोजयेत् । 

पूर्वोक्तिगुणसम्पन्नाश्चत्वारो मूर्तिंधारक्यः 

होमेषु षोडश प्रोक्ताः सर्वकर्मसु निश्चलाः । 
एको हौत्रे समुद्दिष्टः एको वै स्नापने तथा 

अक्षिमोचनकार्यार्थ द्वावत्र वृणुयात्तथा । 

स्वदेवार्चनार्थन्तु चत्वारस्सम्प्रकीर्तिताः 

एवमाहृत्य यत्नेन पूजयित्वा पृथक् पृथक् । 

क्रत्वा शास््नोक्तविधिना भगवन्तमनुस्मरन् 

ध्यायन्नासीत तद्रात्रौ यजमानस्सदा हरिम् । 
प्रभाते च स धर्मात्मा सूत्रोक्तेन विधानतः 

स्नात्वा स्नानविशधातेन आचार्यः स्थापकैस्खद् । 

देवालयं शचैर्गत्वा ग्रदक्षिणमथाचरेत् 

मृष्टसिक्तोपलेषाद्यैः संस्कयदरिवतागहम् । 
अक्ष्युन्मोचनमुदिश्य वास्तुहोमं समाचरेत् 

समच्त्रव्छाश्युन्मेषप्रयोगः 

उक्ष्युन्मेषमथो वश्ये कौतुकस्य धुवस्य च । 
क्रृत्वाऽ द्ुरार्पणं रात्रौ प्रभाते मध्यमेऽहनि 

प्रासादस्योत्तरे पार्ये कृते ्रामणकेऽनलते । 

धारं विधिवत्कृत्वा मथितेचैव वद्िना 
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सूञोक्तन विधानेन भूमियज्ञं यजेत्क्रमात् । 
पर्यग्निञचैव कृत्वा तु किम्बपार््चे विशेषतः 

पञ्चगव्यैः खमस्युक््य गायत्र्या प्रणवाद्यया । 
स्वयानशुद्धि ततः कृत्वा पुण्याहं वाचयेत्क्रमात् 

ओपासनाग्निकण्डकछल्पनम् 

देवालयस्य परितः कुण्डमौपासनं चरेत् । 
स्थण्डिल्चोपलिप्यैव वालुकायिः प्रपूरयेत् 

द्ात्रिशदद्खुलायामं चतुरश्रं समन्ततः । 

षडद्घुलसमुत्सेधं स्थलं सम्यक् प्रकल्प्य च 

तत्र मध्येऽवकाशः स्याच्चतुर्विंशतिकाद्ुलम् । 
अवगाढन्तु तस्यैव भागमात्रमुदादहतम् 

तद्भाद्ये बाह्यवेदिस्स्याच्चत्वारिशद्धिरङ्कुलैः 1 

उत्सेधो विस्तरश्चैव भागमात्रे प्रवक्ष्यते 

ब्रह्यसोमपित्र॒स्थानकल्पनं विधिना चरेत् । 

द्वादख्ाब्घुलमायामं चतुरश्रं समन्ततः 

उत्सेधो भाग उदिष्टः ब्रह्यस्यानस्य कारयेत् । 
तस्य पश्चिमभागे तु पितुस्थानं रकल्पयेत् 

द्वाद शाङ्घुलमायाममुन्रतं गोलकं भवेत् । 

शूर्पाकारं तु करत्वा तु दक्षिणाग्रं रकल्पयेत् 

उत्तरे सोममुद्धिख्य स्यानं वृत्तं समाचरेत् । 
द्वादशाङ्कुलमायाममुत्रतं गोलक भवेत् 
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वेदि प्रमाणं कर्तव्यं सीवनी्षतचन्द्रवत् । 

उअक्षिमोचनमुददिश्य चैवमौपासनं चरेत् 

अश््युन्पेषदोमः 

ाघारं विधिवत्कृत्वा मयितेनैव वद्धिना । 

ङ्कहोमञ्च ह॒त्वा तु कापिलेन घुतेन वै 

तदलाभेऽन्यगव्येन माहिषाजाविकं विना । 

मूर्धादि पादपर्यन्तमद्खं पषत्येकमुच्चरन् 

स्वाहान्तं योजयित्वा तु देवेशं मनसा स्मरन् । 

विष्णुसूक्तञ्च जुहुयाद् व्याहृत्यन्तमतः परम् 

सुप॒ष्टाद्कं सवत्साञ्च गामेकां स्यापयेत्पुरः । 
तिलराशि तथा धान्यराशि सम्भरत्य भक्तितः 

देवस्याचिमुखे कृत्वा पश्चाद्धर्ण प्रगद्धय च । 
सुवर्णेन करतेनैव पात्रे तूलिकया ऽन्विते 

देवस्य दक्षिणे पारे उत्तरायिमुखः स्यितः । 
परप्रच्छछादनं कृत्वा ध्यायन् षण्मण्डलाधिपान् 

पक्षम वर्म तथा रक्तशुक्लकरृष्णानि चिन्तयन् । 
तथा ज्योतिर्मण्डलद्च यासि षण्मण्डलानि वै 

प॒थिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश इत्यपि । 
परमात्मेति च ज्ञेया ये ते षण्मण्डलाधिपाः 

विष्णुसूक्तं गुरुर्जप्त्वा अक्ष्युन्मो चनमारभेत् । 
वैष्णवं सक्तमुच्चार्य ज्योतिर्मण्डलमाचरेत् 
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श्रिये जाते "ति मन्त्रेण श्रीदेव्याश्चाक्षिमोचनम् । 
मेदिनी मन्त्रमुच्चार्य मेदिन्याश्चाक्िमोचनम् ।॥ ९९२ 

तत्तन्मन्त्रं समुच्चार्य परिवाराक्षिमोचनम् । 
प्रतिष्ठोक्तदिनात्पूर्व द्वितीये वा समाहितः ॥ ९९३ 

आचार्यो मन्त्रसंयुक्तमाचरे दश्चिमोचनम् \ 
पश्चादग्नि विसृज्यैव आदित्यं ्रणमेद्भुधः 1 ९९४ 

दर्छनद्रव्यदर्शनम् 

प्रच्छन्नपरमाबद् श्य देवस्यामे विस्ेषतः । 
सौवर्णदिषु पात्रेषु घृतं मधु तथा दधि ।। ९९५५ 

क्षीरञ्च पुथगाहत्य प्रत्येकं प्रस्थसम्मितम् । 
द्रव्याणि दर्शनीयानि देवस्याये चिनिस्िपेत् ॥ १९६ 

अष्टौ धान्यानि च पथक् राशीः कृत्वाऽयतः पृथक् । 
पटमुत्सार्य काते तु जयसशलब्दसमन्वितम् || १९७ 

वाद्यघोषसमायुक्तं देवेशं सम्प्रणम्यच। 

दर्शयेदेवदेवस्य द्रव्यं द्रव्यं समाहितः । १८८ 

जप्त्वा गोदानसूक्तन्तु सवत्सां कांस्यदोहनाम् । 
स्वर्णशुङ्कं रौप्यखुरां सवस्त्रां गां प्रदर्शयेत् ॥ १९९ 

उगाचार्य पूजयित्वा तु वस्राभरणक्ुण्डलैः । 
शिष्यांश्च पूजये्तद्धद् स््रयुग्माद्ुली यकैः ।। २०० 

हिरण्यपद्युभूम्यादि गुरवे दक्षिणां ददेत् । 
ब्रह्यणान् भोजयित्वा तु तर्पयेद्॒स्षिणादिभिः ॥२०९ 
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वास्तुहोमः - (वास्त॒पुरूषलश्षणम्) 

परतिष्ठोक्तदिनात्पूर्व द्वितीये वा तृतीयके । 
जलयस्योत्तरे पार्थे वास्तुहोम उदीरितः ।॥ २०२ 

(वास्तुहोमघषसङ्घे तु वास्तुपृरुष उच्यते) । 
कल्पयेद्धास्तुपुरुषं दशतालेन मानतः | २८३ 

मालये गोपुरे चैव मण्डपे चाङ्कणेऽपि वा । 
यावान् विस्तार उद्दिष्टः तावांस्तस्याद्घमुच्यते ॥ २०४ 

द्वौ वास्तुपुरुषौ ज्ञेयौ चलाचलविभेदतः । 
प्राक््च्छिरो ऽ धोमुरत्रो मुरव्यः भूमिस्थस्स तु सर्वदा २०५ 

स स्थाणु रुद्रदेहात्मा शर्व इत्यभिधीयते । 
तस्योपरि च यश्खेते चलस्सर्वघ्रभुर्वरः | २०६ 

मध्याहे प्राकच्छिराख्शेते स सायं दक्षिणाशिराः । 

िख्यर्धे पञ्चिमशिराः प्रातरुतरदिकिष्च्राः |! २०७ 

खदा ऽम्बरमुरो भूत्वा सङ्क्रमेत्खड्कमक्रमात् । 
एवं विज्ञाय मनसा वास्तुहोमं समाचरेत् ।! २८८ 

जालयस्योत्तरे कर्यद्धास्तुकुण्डं विचक्षणः । 
मण्डपे मध्यमे कुयद्रोपुरे च तथैव च | २०९ 

प्रासादस्योत्तरे कुर्यात् स्थण्डिलं चतुरश्रकम् । 
गोमयेनोपलिप्यैव वर्णालद्करणं चरेत् ॥ २९० 

वास्तुपूरुषरूपन्तु कल्पयित्वा विचश्षणः । 

कण्डं श्रामणकं तस्य पूवक्तिन विधानतः । २९९ 
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क्सषिष्रदेखे कर्वीति धनधान्यविवुद्धये । 
बाहुप्रदेरो कुर्वीति पुत्रपौत्राभिवृद्धये ।। २९२ 

नाभेरधः प्रदेशे तु वास्तुकुण्डं न कारयेत् । 
कुण्डमेवं कल्पयित्वा साधितेनैव चाग्निना ॥२९३ 

आघारं विधिवत्कृत्वा अदितेन्वादिभिः क्रमात् । 
परिस्तीर्य तु मन्त्रज्ञः पञ्चादग्नि प्रणम्यच ।। २९ 

समिद्धिर्मृलमध्यायघयुताक्ताभिर्यजेत्ततः। 
“भूमियज्ञाय स्वाहे ति “यज्ञदेवे*ति च क्रमात् ॥ २९५ 

मेदिनी-दे वी “समुद्रेति-शुद्घ-वायुपरी'ति च) 
व्याहृत्यन्तच्च हुत्वा तु उल्कया चाग्निमाहरेत् । २९१९६ 

'अहमग्नेऽग्निमि"त्युक्त्वा मूलबिम्बस्य पार्तः । 
गर्भालये च सर्वत्र तथा चैवार्धमण्डपे ।। २१५७ 

स्नपनालये च कुर्वीत गोपुरे च तथैव च । 
प्राकारादिषु सर्वत्र प्रादक्षिण्यक्रमेण वै ।॥ २९१९८ 

दर्शयित्वा चिधानज्ञः पश्चाटग्नि विसर्जयेत् । 

पञ्चगव्यं समादाय मृत्पात्रे तु विशेषतः ॥ २९९ 

प्रोक्षयेत्कुशकूर्चन (अणोरणीया "तिति मन्त्रतः | 
मूलविम्बस्य परितः दर्शयित्वा च सर्वशः ।। २२० 

पुनः कृत्वा तु पुण्याहं तत्र प्रोक्षणमाचरेत् । 

पश्चादग्नि समासाद्य परिस्तीर्य च पावकम् ।। २२९ 

शये ते शत-मुदुत्तम-मयाश्चाग्े"ति च क्रमात् । 

(आपस्खजन्तु*ति चत्वारो हूयन्ते वारूणार स्मृताः ।! २२२ ॥ 
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“विश्वे देवस्य" इत्युक्त्वा विश्च जद्यः ततः परम् । 
वैश्देवञ्च हुत्वा तु वैष्णवञ्च सुहूयताम् ॥ २२३ ॥ 

(अतो देवा-इद विष्णुः-त्रीणि पदा चक्रमे । 
विष्णोः कर्माणि-तद्धिष्णोः-तद्धि पास" इति ब्रुवन् । २२४ ॥ 

-रुद्रमन्यञ्च' हुत्वा तु 'त्यम्बकञ्च ततः परम् । 

व्रह्यजज्ञान 'मित्युक्त्वा "हिरण्यगर्भ" इति ब्रुवन् ।॥ २२५ ॥ 

(मिश्रवासस' इत्युक्त्वा “युवमेतानि हूयताम् । 
ˆअग्नीषोमविमं' प्रोच्य (आन्यं दिवः इतीरयन् । २२६ ॥ 

हुत्वा “वृहस्पति रिति “खृहस्पतिस्सोम "मित्यपि । 
“चृहस्पते जतियदि "ति “उपायमे "ति हूयताम् ॥ २२४७ ॥ 

“जातारादी `स्ततो हत्वा णेन्द्र मन्त्रांख्रयोदश । 
“यमो दाधार-नमस्ते'ति यममन्त्रौ हनेत्तथा ॥ २२८ ॥ 

“पित्रस्य चर्षणी "ति “पित्रो जना"निति ब्रुवन् । 
“पसमित्रे "ति हुत्वा तु व्याहत्यन्तं पृथक् पृथक् ॥ २२९ ॥ 

एवं हुत्वा वि धानेन अन्ततः परिषेचयेत् । 

विपानाङ्खहोमः 

विमानञ्चे्रवं तत्र विमानाङ्घाहतीर्यजेत् ।॥ २२३० ॥ 

उपानाय जगत्यै च कुमुदायेति हूयताम् । 
वल्लिकायै च हुत्वा तु खण्डायेति ततः परम् । २३१९ ॥ 

पट्टिकायै ततो हुत्वा तारटिकायै ततः परम् । 
कर्कर्यें चैव हुत्वा तु कुम्भायेति ततः परम् ।॥ २३२२ ॥ 
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फलकायै च हुत्वा तु कपोताय ततः परम् । 
ग्रीवाया इति हुत्वा तु स्कन्धसीवाय इत्यपि 

स्थुपिकायै च हुत्वा तु व्याहत्यन्तं पृथक् पृथक् 
जयादीनपि हुत्वा तु विष्णुसूक्तं हुनेत्ततः 

वास्त्वग्नौ वास्तुहोमञ् जुहुयात्तत्र तत्र तु । 
अन्तहोमं ततो हुत्वा दित्यं पणमेत्क्रमात् 

उअग्न्यायतनम्-क्ुण्डलश्षणम् 

अत ऊर्ध्व प्रवक््यामि अग्न्यायतनलक्षणम् । 

शय्यास्थानस्य पूर्वे तु कण्डं श्रामणकं चरेत् 

पृवेक्तिन विधानेन रेन्द्रे चौपासनं चरेत् । 
न्राकरतिकं कुर्यद्धाम्ये बेदिद्रयान्वितम् 

त्रिशदद्भलसम्श्रान्त्या कृते वृत्तेऽर्धभाजिते । 
अव्राचीतेन चार्धेन कल्पितो धनुराकृतिः 

अन्वाहार्याग्निरुदितः क्षेत्रमौपासनाग्निवत् । 
उत्सेधं विस्तृतिञ्चैव भागं वेद्याः समाचरेत् 

व्रह्यस्रोमपितुस््थानान्याहरे दुक्तमार्गतः । 

द्वाद शाद्कलमायामः उन्नतं भाग उच्यते 

अन्तरं भाग उद्दिष्टः पैतृकं गोलकं चरेत् । 
पर्चिमे वृत्तकुण्डः स्याद्रेदिदयसमन्वितः 

अथाष्टादशभिः सार्धेरङ्कलैश् भ्रमीकृते । 
वृत्ते तदूर्ध्ववेदिस्स्यात् वृत्तकुण्डस्य मानतः 
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उत्सेयो विस्त॒तिश्चैव वेद्यो भगं प्रचक्षते । 
ब्रह्यसोमपितुस्थानान्युक्तमार्गेण कारयेत् 

त्रिकोणञ्चोत्तरे कुर्याम्िसलाद्यसंयुतम् । 
सपादत्रियवैर्युक्ताष्टचत्वारिंशदज्घुलैः 

भुजमानयुतः कुण्डस्िभुजस्त्वावसत्थ्यकः । 

विस्तार उन्नतञ्चैव वेद्यो भगं प्रचक्षते 

शोषञ्च पूर्ववत्कुर्यादग्निकुण्डं विशेषतः । 
सभ्यस्य दक्षिणे कूर्यात्पौण्डरीकं क्रमाद्रुधः 

द्वाद शाङ्कलमुत्से धं समवृत्तं प्रकल्पयेत् । 
अजथाष्टादशभिस्सार्धरङ्कुलैश्च भ्रमीकृते 

वृत्तं तदुर्ध्ववेदिस्स्यात्पौण्डरीकानलस्य वै । 
उत्सेधो विस्तृतिश्चैव ऊर्ध्ववेद्या द्विगोलकम् 

निम्नमष्टाङ्घुलं कुर्याच्िष्ठं मृद्धिश्च पूरयेत् । 

मध्यवेद्यास्समुत्से धं भागमात्रं प्रचक्षते 

विस्तारो भाग उद्दिष्टो मध्यवेद्यास्तथेव च । 
अधोवेद्यास्समुत्से घश्चतुरद्कुलमेव च 

रसाद्घुलन्तु विस्तारः दलैष्षोडशभिर्युतः । 
ब्रह्मसरोमपितुस्थथानान्याचरेत्पूर्ववद्भुधः 

कयददौपासनाग्निच्च प्रमुरवे वीशलेषयोः । 
इन्द्रादिलोकपालानामालयास्सन्ति यत्र वै 

अग्निमौपासनं कुर्यत्तित्तदालयसम्मुरतरे । 
भूतस्याने प्रकुर्वीत भूतपीटस्य पूर्वतः 
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एवं कुण्डानि निर्माय पश्चादग्नि सुसाधयेत् । 

स्नानश्चभ्रम् 

देवालयस्य पुरतः स्नापनार्थ विचक्षणः 

मण्डपं वा प्रपां वापि शालां वा कूटमेव वा । 
कारयित्वा विधानेन मध्ये श्चभ्रञ्च कारयेत् 

अचांपी टम्रमाणाद्धि प्रतिदिक्् चतुरङ्घुलम् । 

हित्वाञवकाशमौपासनाग्निवत् श्चभ्रमाचरेत् 

शालालद्कारः 

शधश्रस्य परितः कुर्यात्पङ््क्तिं किष्कूप्रमाणतः । 

पञ्चकिष्कूप्रमाणं वायसथालाभमथापिवा 

द्वितालविस्तृताञ्चेव सङ्धतां गोलकोन्नताम् । 
तण्डुलैर्व्रीहिधिर्वपि पड्त्तं सम्प्रतिकारयेत् 

चतुद्ररिसमायुक्तां द्वितालं तालमानतः ! 

दर्भमालच्च परितः पादायेष्ववलम्बयेत् 

वितानेन समाच्छाद्य स्थूणानां वेष्टनं चरेत् । 

मुक्तादामपताकाद्यैरलङ्कयद्धि शेषतः 

द्वारतोरणसंयुक्तं पूर्णकुम्भसमन्ितम् । 
क्रमुकः कदलीभिश्च इक्षुकाण्डैरलद्कतम् 

एवं सुसाध्य यत्नेन गृहीत्वा कलशानि च । 

संशोध्याऽम्लादिना शुद्धतोयेनाऽ वेष्ट्य तन्तुना ॥ 
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पूरयित्वा ततो द्रव्यैः शरावैश्च पिधाय वै। 
संसाध्यैवमलङ्कारेः पश्चात्संस्थापयेद्धुधः ॥ २६३ 

सप्तक्छलशस्नपनप्रयोगः-क्छलशन्यासष्रव्छारः 

द्र व्यपूर्णानि कलशान्यादाय विनयानतः । 
उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामुक्तस्यानेषु सन्न्यसेत् ॥ २६४ 

एेशान्ये पञ्चगव्यन्तु ईशानेन्द्रान्तरे घुतम् । 
इन्द्राग्न्योरन्तरे चैव न्यसेन्मथु यथाविधि ॥ २६५५ 

टचि न्यसेद् थाग्नेय्यां यमाग्न्योरन्तरे पयः । 

यमनीलान्तरे गन्धं चैत्रत्यामन्षतोदकम् ।। २६६ 

नीलवारुणयोर्मध्ये स्थापयेत्तु कुशोदकम् । 
वरुणोदानयोर्मध्ये सन्न्यसेच्च फलोदकम् | २६५९७ 

रत्नोदकञ्च वायव्ये जप्योदं वायुसखोमयोः। 
ईशानसोमयोर्मध्ये न्यसेत्सर्वोषि धीजलम् ।॥ २६८ 

उपस्नानानि सर्वेषां तत्तद्वामे सुसन््यसेत् । 

एवं विन्यस्य कलशान्यधिदेवांत्समर्चयेत् ॥ २६९ 

वस्त्ैरावेष्ट॒य कलशान्युर्ध्व पुष्पाणि निक्षिपेत् । 
यागस्थानं समासाद्य कुण्डेष्वैन्द्रादिषु क्रमात् । २७० 

जाघारं विधिवत्कृत्वा मधितेचैव वद्िना । 
परिवाराग्निषु तथा सर्वेष्वाधारमाचरेत् ॥ २५.७९१ 

एवं कृत्वा विधानेन पश्चात्कार्य समाचरेत् । 
अधिवासगतं देवमासाद्येवानुमान्य च ।। २.७२ 
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पूर्वलट्ूतवस्ादीन् समुद्धायप्रमादतः। 
तत उद्धत्य देवेशमाम्लेन परिशोधयेत् ॥ २७३२ ॥ 

वस्रैसभरणैस्खग्भिरलङ्कूत्यार्चये्रमात् । 

कुम्भवेदिः 

आलयाभिमुखे चैव मण्डलञ्चोपलिप्य च  ॥ २७४ ॥ 

पञ्चवर्णैरलडइूत्य धान्यराशि प्रकल्पयेत् । 
तण्डुलानुपरि न्यस्येत्पुष्पाणि च तथाऽक्षतान् ॥ २७५ ॥ 

तत्र देवञ्च संस्थाप्य पाद्याद्य्यान्तमर्चयेत् । 
नववस््रपरी धानः सोत्तरीयस्स्वलड्तः । 
तस्मिन् काले गुरुर्धौमान् कुम्भपूजां समाचरेत् ॥ २७६ ॥ 

((12]?+€ा 16) 

नैनः नेन 

(2) 

175 भ्त त € र< ल्गाऽ 

पञ्छमूर्तिप्रतिष्ठाविधिः 

कषय उचु- 

ब्रह्मपुत्र मुनिश्रेष्ठ नमस्ते वदतां वर । 

त्वमेव सर्ववेत्ताऽसि त्वमेव ब्रह्मणः प्रियः ॥ १ ॥ 

श्रोतुमिच्छामहे त्वत्तः यथाऽ ऽचार्यात््विया श्रुतम् । 
त्वत्मसादाद्रयं विष्णोः पञ्चमूर्तिविधिक्रमम् ॥ २ ॥ 
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भृगुरुवाच-- 

विमानानां विधि तेषां प्रतिष्ठामर्चनादिकम् । 
दययाऽ धीहि भो बह्यन् ! कृपालुः विस्तरेण नः 

युष्माभिश्चोदितं सर्व प्रवक्ष्याम्यानुपूर्व्यशः । 
शुणुध्वमुषयस्सर्वे मनसाऽ वहितेन वै 

पञ्छमूतिं विधिः-आलयकल्पनम् 

सहस्रानवरैर्वेदविद्धिः विप्रैरथिष्ठिते । 
देशे पूर्वोक्तमार्गेण स्थानं सम्यक् प्रकल्पयेत् 

तत्र सङ्कल्पते स्थाने विमानारम्भमाचरेत् । 
नलीनकं तथाऽष्टाङ्खं सर्वतोभद्रमेव वा 

नन्दीविशालकं वाऽपि बृहद्रूत्तमथापि वा । 

एतेष तु विमानेषु यजमानेच्छया गुरूः 

किचचिद्धिमानं निश्चित्य पञ्चमूर्तिं प्रकल्पयेत् । 
शिल्पशास्रविधानेन विमानं कारयेद्भुधः 

आदि भूमिन्तु सर्वत्र वालुकाभिः प्रपूरयेत् । 

आद्यतले 

तस्यान्त॒ परितः कार्य मूर्तीनां स्थानमुच्यते । 

एेन्दे पुरुषमूर्तेस्तु स्थानं सम्यत् प्रकल्पयेत् । 
विमानरूपमाज्ञाय युक्त्या तत् परिकल्पयेत् 
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दक्षिणे सत्यमूर्तेस्तु स्थानं सम्यक् प्रकल्पयेत् । 
प्रकल्पयेत्पञ्चिमे तु विमानञ्ात्युतस्य वै 

उत्तरे चानिरुद्धस्य विमानं कल्पयेद्भु धः । 
पुरुषाद्यास्तु यत्रोक्तास्तत्रैवं परिकल्पयेत् 

द्वितीयतले 

द्वितीये त॒ तले चैव स्यानमेवं प्रकल्पयेत् । 
जादिमूर्तिं समुद्िखश्य गर्भागारं षकल्पयेत् 

तुतीये च तले चोर्ध्वे शयनं संपघरकल्पयेत् । 
आद्ये मध्ये विष्णुमूर्तिं स्थानकं परिकल्पयेत् 

द्वितीये नारसिहच्च श्री भूमिसहितं तथा । 
आसीनं कल्पयेदेवं दिव्ये सिंहासने प्रभुम् 

सिदहदासनस्य चाधस्तादेवस्याग्नेयपार्श्यतः। 

किञिदेवं बरेक्षमाणं विस्मयोत्फुल्ललोचनम् 

ब्रद्याणं कारयेच्चैव पूवेक्तिन विधानतः । 
तथा देवस्य चैशान्ये कल्पयेदीश्चरं शिवम् 

तिष्ठन्तं कल्पयेदेनं दशतालेन मानतः । 
क्ुड्यकौत॒कयोर्मध्ये मुनी सम्यक् प्रकल्पयेत् 

एकजानुक्रमगतौ पुष्पाञ्जलिसमन्वितौ । 
नारसिहं तथा कुर्यद्िशतालेन मानतः 

जायामं सर्वतः कुर्यदुपन्यासोक्तमार्गतः। 
परिणाहे तु सर्वत्र मानं ज्ञात्वा तु बृद्धिमान् 
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अध्यर्ध योजयित्वा तु कारयेत्तु विचक्षणः । 

सिहस्येव मुरं कुयर्ददिष्टाभिशथ् समायुतम् 

शङ्खचक्रधरं कूर्यात्सर्वाभरणसंयुतम् । 
श्चेतवर्णं प्रकुर्वीत किञिदक्षद्गन्वितम् 

नारासिहन्तु यत्नेन शिलयैव प्रकल्पयेत् । 
श्रीदेवी दक्षिणे कुर्यद्भामे क्षोणीञ्च कारयेत् 

तत्त द्र्णसमायुक्तं तत्तत्काले प्रकल्पयेत् । 

प्रवालवर्ण ब्रह्याणं चेताभद्चैव शङ्करम् 

माञ्च प्रवालसद्कां पुराणमरुणं चरेत् । 
एवं तले द्वितीये स्यात्तृतीये तु षव््यते 

त॒तीयतले 

सुखासीनं प्रकुर्वीत श्रीभूमिभ्यां समायुतम् । 

मुनिभ्यामपि संयुक्तं तत्तद्धर्णसमायुतम् 

उअन्यानपि क्रमेणैव देवान् सम्यक् प्रकल्पयेत् । 
अथवा शयनं कुर्यदनन्तोपरि शायिनः 

तस्यैव पादपार््े तु श्रीदेवी सम्यगर्चयेत् । 
पादसंवाहनपरां देवदेवं समीक््यवे 

नाभ्यम्बजसमाविष्ठं ्रह्याणच्च प्रकल्पयेत् । 
पञ्चायु धानि गरुडं तत्तत् स्थाने प्रकल्पयेत् 

देवस्य पादपार््चे तु कल्पयेन्मधुकैटभौ । 
पूजको च मुनी द्धौ तु द्वारपालौ प्रकल्पयेत् 
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कर्यच्चामरथारिण्यौ यथोक्तं परिकल्पयेत् । 

अधस्तल्ने- प्राच्याम् 

अधस्तले विमानस्य पुरुषं पूर्वतश्चरेत् 

पुरुषं श्च तवर्णञ्च सखर्वाभरणभूषित्तम् 1 
श्री भूम्यौो त चथा कुर्यदिस्षिणोत्तरयोः क्रमात् 

श्रीदेवी रक्तवर्णाच्चि सस्यश्यामाच्च मेदिनीम् । 
माञ्च दक्षिणतः कुर्यर्त्पुरणञ्चैव वामतः 

खिहासनस्य पृष्टे तु चामरमाहिणा उभे । 
कु्यत्सुरास॒न्दर्यौ च सर्वलश्षणसयुते 

उक्तवर्णैस्समायुक्तं पुरूषं खम्प्रकल्पयेत् । 

दद्िणतः 

सत्यं दस्िणतः कुर्याद्धिनाञ्जनचयप्रभम् 

धुतिपौष्णी तथा देव्यौ सर्वाभरणभूषिते । 
धुतिस्स्याद्रक्तवर्णा च श्यामा पौष्णी त्रकीर्तिता 

सत्यस्य पृष्ठभागे तु जयाभद्रे च कारयेत् । 
जया श्यामा भवेद्धद्रा रक्तवर्णा प्रकीर्तिता 

धातुनायश्चिरायुश्च पूजको सत्यपार््चतः । 
कनकाभो धातुनाथश्चिसायुः पीत उच्यते 

104 

11 

।| 

11 

|| 

। | 

२९ 

३२ 

डे 

[2 -4 

(र 

२८ 

२३\० 

२८ 



पद्छिम्रतः 

पञ्चिमे अच्युतं कुर्यात्कनकाभं चतुर्भुजम् । 

पवित्री मेदिनीञ्चैव पार्धयोरुभयोश्रेत् 

पवित्री कनकाभाञ्च शुकश्यामाञ्च मेदिनीम् । 
र्यातीरशच्चैव पुण्यञ्च पूजको द्वौ समाचरेत् 

र्यातीशश्च प्रवालाभ: पुण्यो रक्त उदाहतः । 

विजया चैव विन्दा च व्याजन्यौ समुदाहृते 

तरतः 

उत्तरे अनिरुद्ध प्रवालाग्निसिमषभम् । 
अनन्तोत्सङ्घ आसीनं वीरासनसमायुतम् 

अनन्तस्य फणान् पञ्च प्रकुर्वीत विषोल्वणान् । 

देव्यौ प्रमोदायिनी च मही चैव समीरितौ 

प्रथमा च प्रवालाभा द्वितीयेन्दीवरपरभा । 
कुमुद्धती चोत्पलका व्याजन्यौ समुदाहृते 

माञ्चैवाप्यमितञ्चापि पृजकौ परिकल्पयेत् । 
अहं कनकवर्णस्स्यामसितः कमलप्रभः 

उपरि मध्येच 

तत्रोपरि च मध्ये च हरिः श्यामाम्बुदप्र भः । 
श्रीभूमिभ्यां सुखासीनः शाङ्खुचक्रधरः परः 

मायासंह्वादिनी चैव व्याजन्यौ समुदाहृते । 
माया तु श्यामवर्णा स्याद्रक्ता संह्ादिनी भवेत् 
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माञ्चैव मार्कण्डेय पूर्ववत्कारयेत्क्रमात् । 
एवमेव विधानेन सर्वा मूर्तीश्च कारयेत् 

मानवियारः 

ादिमूत्यादिमूर्तीनां बिम्बान्यत्रोक्तवच्चरेत् । 

देव्योरखिम्बानि चान्येषां नवतालेन कारयेत् 

जायामञ्च परीणाहमन्तरं हस्तपादयोः । 

पादप्रसारभदाश्च दुष्िभेटं विशेषतः 

शिं त्वाष्टरप्रयोगच्च शिल्पशास्ोक्तवच्चरेत् । 

शिल्पविद्यासु निपुणैः सिद्धहस्तैः यतात्मभिः 

ऊूहापोहविधिज्ञैश्च शिल्पिभिः कारयेद्भुरुः । 
एवं परिवृताः मूर्तीः द्वारपालाश्च कारयेत् 

आदिमूर्तिविथौ ~ द्वारपालः 

ञयादिमूर्तिविधनि तु द्वारपालौ प्रकल्पयेत् । 
लिन्द दक्षिणे कुर्याद्भामे तुहणमेव च 

वलिन्दं श्यामवर्णञ्च तुहणं कनकप्रभम् । 
उददेशकरखंयुक्तदक्षहस्तसमच्विम् 

पुरुषमूर्तिं समुद्दिश्य द्वारपालौ प्रकल्पयेत् । 
शङ्कु निधिवरं कुर्यादिकषिणि तु विशेषतः 

पद्यं निधिवरं कुर्यद्धामभागे तथैव च । 
शङ्कुः निथिवरं शेतं दण्डहस्तसमन्वितम् 
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पद्यं निधिवरं रक्तं किञिद्रुक्षमुखान्वितम् । 

सत्यमूर्तिं समुद्दिश्य द्वारपालौ प्रकल्पयेत् 

द्वारस्य पश्चिमे भागे शङ्धुचूडञ्च कारयेत् । 
द्वारस्य पूर्वभागे तु चक्रचूडञ्च कारयेत् 

श्च ताभं शङ्कचूडच्च रक्ताभं चक्रचूडिनम् । 
इत्येवं सत्यमुदिश्य द्वारपालौ प्रकल्पयेत् 

द्वारस्य चोत्तरे पारे शङ्खं नििवरं चरेत् । 
पद्यं निधिवरञ्चैव दक्षिणे सम्प्रकल्पयेत् 

एव्मच्युतमुदिश्य द्वारपालौ प्रकल्पयेत् । 
द्वारस्य पूर्वभागे तु शङ्कुचूडं प्रकल्पयेत् 

द्वारस्य पश्चिमे भागे चक्रचूडञ्च कारयेत् । 
अनिरुद्धं समुद्दिश्य निष्चितौ द्वारपालकौ 

नादिमृत्यदिमूर्तीनां एवं स्युः द्वारपालकाः । 
यथायोगं प्रकुर्वीत प्रतिद्धारन्तु पालकी 

किञचिदद्वारं समीस््यैव किञ्िद्रु्षमुखान्वितौ । 
उद्देशकरसं युक्तौ दण्डहस्तसमन्वितौ 

बिम्बं भित््याच्नितं कुर्यदुित्तमं परिचक्षते । 
जतेख्यं वापि कर्तव्यं शक्त्या वै द्वारपालयोः 

पच्छमूर्तिप्रतिष्ठाप्रयोगः-यागशाला 

अतः परं प्रवक्ष्यासि स्थापनाक्रममुत्तमम् । 

पूवेक्तिनैव म्वार्गेण दिनं सम्यक् परगृह्य च 
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तस्मात्तु दिवसात्पूर्वं नवमे वाऽथ सप्तमे । 
पञ्चमेऽहनि वा कूुयद््विधिना चाद्कुरार्पणम् 

अङ्करानर्पयित्वैव कार्यान्तरमथाऽरभेत् । 
आलयस्यैव पुरतः यागशालां प्रकल्पयेत् 

ऊर्ध्वं तलं समुद्दिश्य पुरतः परिकल्पयेत् । 

द्वाद गस्तम्भसंयुक्तां चतुरश्रां समन्ततः 

स्तम्भान्तर चतुर्हस्तं हस्तमानं तलोच्छ्यम् । 
एवं कूरं प्रकल्प्यैव प्रपां वपि च कारयेत् 

नृत्तशाला यदि स्याच्चेत्तत्र यागं प्रकल्पयेत् । 
तन्मध्ये स्थण्डिलं कुयच्चितुरश्रं विचक्षणः 

चतुर्दिशं चतुर्हस्तं हस्तमानं तलोच्छुयम् । 
तन्मध्ये देवदेवस्य शय्यास्थानं विनिर्दिशेत् 

शय्यास्यानस्य परितश्चाग्निकुण्डानि पूर्ववत् । 
आहवनीयस्य पूर्वे तु श्वभ्रं कुयद्विचक्षणः 

श्चभ्रस्य परितः कूर्यात् यथालाभप्रमाणतः। 

एवं स्थानं प्रकल्प्यैव तत्पूर्वे कारयेत्ततः 

द्वितीयतलमुददिश्य शालां तत्पूर्वतश्चरेत् । 
तथा तृतीयस्य शालां तत््राच्यां परिकल्पयेत् 

एवं क्रमेण वै कुर्यद्यागशालां सुविस्तृतम् । 

द्वितीयततलार्थयागशाला 

द्वितीये तु तले यत्र नारसिहस्तु स्थाप्यते 
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तं नारसिहमुददिर्य कुण्डानि प्रथमं चरेत् । 

तत्प्राच्याञ्चैव पुरुषमूर्तिमुददिश्य कल्पयेत् 

द्वाद शस्तम्भसखंयुक्ता किञित्पागायतां तथा 1 

स्तम्भान्तरं चतुर्हस्तं त्रिहस्तं वाऽपि कारयेत् 

एकहस्ततलोत्सेधं समं कु्यद्िचक्षणः । 

आहवनीयकूण्डस्य किच्चित्पूर्वदि गाच्ितम् 

ओौपासनवि धानेन कुर्यदाहवनीयकम् । 
विहितः पुरुषस्य स्यादग्निराहवनीयकः 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्राच्यां कार्यः स पावकः । 

प्राच्यामाहवनीयस्य कुर्यात् श्वभ्रं यथोदितम् 

श्चश्रस्य परितः कुर्यात्पक्तिञ्चापि यथोदितम् । 
कुण्डस्य दकिणे पार शयनं सम्प्रकल्पयेत् 

विम्बाध्यर्धपमाणेन तालमात्रसमु्नतम् । 

इष्टकाभिर्मृदा वाऽपि शय्यास्थानं प्रकल्पयेत् 

एवं पुरुषमूर्तेस्तु यागशालां घकल्पयेत् । 

दक्षिणे सत्यमूर्तेस्तु पूवेक्तिन विधानतः 

यागशालां मरकल्प्यैव किञ्चिद्क्षिणमायताम् । 
दक्षिणाग्नि तत्रैव पूर्ववत्कल्पयेद्ुधः 

तस्य दक््िणभागे तु शय्यास्थानं प्रकल्पयेत् । 
शय्यायाः दसिणे भागे स्नानश्चभ्रं प्रकल्पयेत् 

एवमेव प्रकुर्वीत उक्तमानेन वै गुरुः । 

यागशालामच्युतस्य कल्पयेच्चैव पश्चिमे 
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प्रागायतां तु कुर्वीति शालामेतां विचक्षणः । 

पूवेक्तिनैव मानेन शालां निर्मापयेद्रुरुः 

मध्ये तु यागशालायां वृत्तं कण्डन्तु कारयेत् । 
कण्डस्य दकिणे पारे शायनं सम्प्रकल्पयेत् 

तस्य दक्षिणभागे तु श्वभ्रं कुर्याद्विचक्षणः । 
अच्युतस्यैवमाकल्प्य यागशालामतः परम् 

शालामप्यनिरुद्धस्य कल्पयेदुत्तरे तथा । 
पूवेक्तिनैव मानेन ततं पादञ्च कारयेत् 

मध्येतु यागशालायाः त्रिकोणं कुण्डमाचरेत् । 
कुण्डस्य दक््िणे पारधं शयनं सम्पकल्पयेत् 

द्वारमुत्तरतः कुयदिनिरुद्धं समीक्ष्य वै । 
कुण्डस्य चोत्तरे पारे श्वभ्रं सम्यक् षकल्पयेत् 

अनिरुद्धस्य विधिना शालामेवं प्रकल्पयेत् 1 
पूर्वदिग्यागशालायामलङ्करांश्च पूर्ववत् 

आादिमूर्तेर्यागशालां चतुद्धारसमायुताम् । 
चतुस्तोरणसं युक्तां कल्पयेद्धिधिना बुधः 

नारसिहस्य शालाञ्च चतुद्रारसमायुताम् । 
चतुस्तोरणसंयुक्तामादिमूर्तेरिवाचरेत् 

पुरुषस्य तु शालायाः द्वारं पूर्वे प्रकल्पयेत् । 
कुयद्धिश्चत्यतरूणा द्वारतोरणकादिकान् 

द्वारं दक्षिणतः कर्यात्सत्ययागगुहस्य तु । 
पैतुकेणैव तरुणा द्वारतोरणकल्पनम् 
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अच्युतस्य तु शालाया द्वारः पश्चिमतो भवेत् । 

क्षीरवृक्षेण कर्तव्यं तथा द्वारादिकं ततः |¦ ९९ 

अनिरुद्धस्य शालायाः द्वार उत्तरतो भवेत् । 
वटवुक्षेण कुर्याच्च तत्रोक्तं द्वारतोरणम् ।॥ १९०० 

तस्यैवोत्तरपार््े तु वास्तुहोमञ्च कारयेत् । 
वास्तुहोमार्थकार्याणि स्थलादीनि( 2) च पूर्वव्त्॥। ९०१ 

प्रतिष्ठाप्रयोगक्छमः 

अत ऊर्ध्वं पषवक््यासि प्रतिष्टाविधिविस्तरम् । 
नवविम्बप्रतिष्ठा चेत् प्रथमन्त्वक्षिमोचनम् ।। ९०२ 

पञ्चगव्याधिवासादीन् पूर्ववत्कारयेद्भुधः । 
वास्तुहोमच्च पूर्वोक्तविधिना चैव कारयेत् ।। ९०३ 

पूर्वेद्युरेव कर्तव्यं रात्रौ यत्तत् वक्ष्यते । 
पुण्याहं वाचयित्वा तु आलयेषु पृथक् पृथक् ॥ ९०४ 

स्थानशुद्धिञ् कृत्वा तु कुम्भपूजां समाचरेत् । 
कुम्भांश्च षर् समादाय सम्यग्दग्ध्वान् मनोहरान् ॥ ९०५. 

पुवेक्तिन विधानेन कुम्भपूजां पृथक् चरेत् । 
वबालालयश्चेदेवेशं प्रणम्यैवानुमान्य च ।। ९०८ 

कुम्भान् संसाथ्य यत्नेन सर्ववाद्यसमायुतम् । 
चतुरख्वीनथ द्धौ वा एकं वाऽपि यथाविधि ॥ १०६७ 

उभाभ्यामपि हस्ताभ्यां गृट्णीयुः कलशान् पु थक्क् । 

आदिमूर्तेस्तु कलशमादाय म्रथमं गुरुः | ९०८ 
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शिरसा धारयित्वा तु देवस्य पुरतो व्रजेत् । 
देवं शछभ्रे प्रतिष्ठाप्य कुम्भं दक्षिणतो न्यसेत् ॥ १०९ 

पश्चादनुनयेत्कुम्भं पुरुषस्य ततो नयेत् । 
अच्युतस्यानिरुद्धस्याध्वर्यवः कलशान् क्रमात् ॥ ९९० 

धामप्रदक्षिणं कृत्वा पठन्तः शाकुनान्मनून् । 
न्यसेयुः स्थानमासाद्य दे वांस्तास्तान् यथाक्रमम् ।॥ ९९१९ 

न्यसेयुः दक्षिणे पारे कुम्भान् श्चभरेषु वै क्रमात् । 
यजमानो गुरुश्चैव वरयेदृत्विजर्शुचीन् । ९१९२ 

स्नातान् स्नानविधघानेन स्थितान् सर्वान् विधानतः । 
वस्रयुम्मेन शुद्धेन कण्डलाभ्यां विशेषतः ॥ ९९१३ 

अङ्घुली यकसन्तत्या हेममालाभिरेव च । 
यजमानो गुरु भक्त्त्या पूजयेच्च विधानतः | ९९४ 

पादौ प्रक्षाल्य चाचम्य गुरुरानम्य भास्करम् । 
आदिमूर्तेर्यागशालां स्रविशेत्थयमं शुचिः | ९१९५ 

आघार विधिवत्कृत्वा मथितेनैव वद्धिना । 
अग्निप्रणयनं कुयद्र्हपत्ये यथाविधि ।। ११६ 

सभ्यादिषु तथा करत्वा चतुर्दिक्षु यथाक्रमम् । 
शालासु पुरुषादीनामग्निसाधनमाचरेत् !। १९६७ 

आघारं विधिवत्कृत्वा हुनेदन्ते च वैष्णवम् । 
पञ्चगव्यादिसहितान् द्वादशैव यथाक्रमम् । ९९८ 

उपस्नानसमायुक्तान् स्थापयेत्कलशान् क्रमात् । 

पूवेक्तिन विधानेन साधयित्वा विचक्षणः ९१९६ 

11 
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नारसिहप्रतिष्ठा चेत्स्नापयेन्नारसिहकम् । 

पुरुषादीन् स्नापयेच्च क्रमात्कलशवारिथिः 

पुर स्तादण्डवेदिञ् उत्तरादि समाचरेत् । 
प्रागादि सत्यमूर्तेस्तु दक्षिणाद्यच्युतस्यतु 

पञ्चिमाद्यनिरुद्धस्य साधयेत् कलान् पुथक्् । 

तत्तत्पृष्ठे न्यसेच्चैव उपस्नानोदकान् पृथक् 

पूवेक्तिन विधानेन स्नपनं सम्यगाचरेत् । 

विमरज्य पश्चात् प्लोतेन वस्रालद्धारमाचरेत् 

सर्वासामपि मूर्तीनां यथाशक्ति समाचरेत् | 

शयनं सम्पकल्सप्यैव पञ्चभिश्चाण्डजादिधिः 

अलाभे त्वण्डजादीनां वस्त्रैश्शयनमास्तरेत् । 
धान्योपरि चरेटिव्यं लयन त्वण्डजादिचिः 

उपधानद्धयं कृर्यात्पादयोर्मूर्ध्निं च क्रमात् । 

शय्यामेकवं प्रकल्प्येव प्रोक्षणेः प्रोक््य मन्त्रवित् 

वेदाहमेत^मुच्चार्य देवांस्तत्र तु रोपयेत् । 
पाद्याद्यर्घ्यान्तमभ्यर्च्य पूजयित्वा पृथक् पथक् 

मुर्रवासं निवेद्यैव पुण्याहं वाचयेत््रमात् । 
स्वस्तिदा" इति मन्त्रेण बद्धा प्रतिसरं ततः । 
“यद्धैष्णवं ' खमुच्चार्य शयने शाययेत्ततः 

प्रतिसरः 

उख्यते विस्तरेणात्र जयं प्रतिसरक्रमः । 

स्वणददिपात्रे गृह्णीयादद्रोणमर्धमथापि वा 
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रटयामाकान् तण्डुलान्वापि यथाशक्ति प्रपूरितान् । 

निष्कमान्रसुवर्णेन कूयत्सितिसरान् सदा ॥। 

एकैकं यवविस्तारं तिलमात्र्नान्वितम् । 

मणिबन्धायतं कु्यत्तान् वा तन्तुं तान्तवान् ॥ 

नालिकरोपरि न्यस्य पात्रे पूर्वोदिते ततः । 
“रत्नो निधत्तां* मन्त्रेणाऽ वाहयेच्छेषमादरात् ॥ 

समभ्यर्च्य चतुर्मूर्तीः स्वस्तिसूक्तं जपेत्तथा । 
"कृणुष्व पाज'^सूक्तञ्च रक्षोध्नां श्च जपेद्भुरुः ॥ 

नारिकेल नैवेद्यं कदलीं मुखवासकम् । 
निवेदयित्वा चानसम्य घण्टानादञ्च कारयेत् ॥ 

घोषयित्वा तु वाद्यादीन् कुर्यात्रतिसरोत्सवम् । 
उगाचार्यो यजमानेन वस्राभरणभूषितः ॥ 

क्षौमवेष्टितमूर्धा च स्नग्गन्धाद्यैरलङ्कतः । 
सग्रन्थिदर्भसंयुक्तं सताम्बूलं सतण्डलम् ॥ 

रक्षापात्रं समादाय सिघ्यमूर्ध्नि विनिक्षिपेत् । 
ऋत्विग्भिश्च तरेस्सार्ध यजमानपुरस्सरम् ॥ 

सर्वालड्धारसंयुक्तः कुर्वन् धामप्रदस्िणम् । 
स्वस्तिवाचनपूर्वन्तु यागशालां समाविशेत् ॥ 

पात्रे न्यसित्वा वेद्यान्तु यायात् देवस्य सन्निधिम् । 
उपचारे स्समभ्यर्च्य देवेशायार्चक्स्तदा ॥। 

रक्षासूत्रं समादाय नारिकेलयुतं तदा । 
देवस्य दस्िणे हस्ते स्परयिच्च ततः परम् ॥। 
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धृत्वा कराभ्याञ्चोभाभ्या सूत्रमादाय देशिकः । 
हस्ते देवस्य चाचार्यः बन्थेत्सूत्रमञ्जसा 

“स्वस्तिदा” मन्त्रमुच्चार्य सूत्रन्धः उदाहतः । 
“विष्णुस्त्वा'मिति मन्त्रेण देव्यौर्वै वापहस्तयोः 

पूर्ववद्भन्धयेद्धीमान् भूत्वा सफलतण्डलः । 
आचार्यो दक्षिणे हस्ते धारयेत् एवमेव तम् 

नारासिहादिमूर्तीनां बन्धयेत्कोतुकं ततः । 
नालिकरं फलादीनि ताम्बूलञ्च निवेदयेत् 

प्रतिखरवन्थव्छालः 

प्रतिष्ठायां महाशान्त्यां ध्वजारोदे रथोत्सवे । 

पवित्रारोपणे चैव प्लवे निश्यद्धुरात्ततः 

देवेशस्य च देव्योश्च वीशस्यासितचक्रयोः । 
आचार्यस्यर्त्विजाञ्चैव रक्षाबन्धनमाचरेत् 

कालोत्सवं वर्जयित्वा पवित्रोत्सवमेव च । 

इतरेषत्सवेषु स्याददेव्योर्देवस्य चैवतु 

रक्षाबन्धः सुविहितः पश्चाद्यागं समाचरेत् । 

शयनम् 

"यद्धैष्णवं * समुञ्रार्य शयने शाययेद्धरिम् 

तत्तन्नाम सुसंयोज्य शाययेत्पुरुषोत्तमम् । 

प्राग्द्वारे प्राक्क्छिरः कुयद्धिदिग्द्रारं ततः शिरः 
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उत्तराच्छादनं कुर्यत्किम्भं तत्परमुखि न्यसेत् । 

परधानटोमः-दोत्रम् 

यजमानो गुरुश्चैव होतारमभिपूजयेत् 

ततो हौत्रक्रमेणैव होता हौत्रं प्रशंसयेत् । 
^ायात्वि "त्यादिना ऽन्ते वै विष्णोरावाहनं चरेत् 

नारसिहपतिष्ठा चेन्नारसिहञ् योजयेत् । 

मूर्तीरावाहयेन्नाम्ना सैषिकादिसरमायुताः 

आदिमूत्यददि रुद्रान्तं दक्षिणप्रणिधौ जले । 
धात्रादि भूतपर्यन्तान् उत्तरप्रणिधथौ तथा 

प्राच्यामाहवनीयस्य स्वत्वा वै पञ्चिमामुखः । 
होता पुरुषमुद्धिश्य हौत्रशं सनमण्वरेत् 

पुरुषं मर्तिभिर्योज्य देवीभ्यां सहितं तथा । 
मुनिभ्यां द्वारपालैश्च युक्तमावाहयेत्ततः 

ततश्च दक्षिणे सत्यं पारिषद्यसमायुतम् । 

होता हौत्रं समुच्चार्य आवाहनमथयाचरेत् 

मूर्तीनां पुरुषादीनां चतसुणां विशेषतः । 
तदेवीनामथाञऽह्वानं दक्िणप्रणिथौ भवेत् 

इतरेषा देवानामुत्तरप्रणिधौ जले । 
आकाहनक्रमेणैव जुष्टकारमथाचरेत् 

जुष्ाकारञ्च कृत्वैवं तत््रमेणाहुतीर्यजेत् । 
एवं कुयद्वि धानेन मूरत्याकाहनमादरात् 
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सभ्ये तु सर्वदेवत्यं जुहुयात्तु यथाक्रमम् । 
पारमात्मिकमन्त्रांश्च जयादीन् जुहुयात्तथा ।। ९६० 

ईद्धारादीश्च जुहुयादष्टाशीति तथा हुनेत् । 
यदे वादश्च जुहुयात्सर्वदोषापनुत्तये ।। ९६१ 

नारसिहपरतिष्ठा चेत्सभ्ये हुत्वा विचक्षणः । 
(यो वा नृसिह इत्युक्त्वा अष्टाधिकशतं हुनेत् ॥ ९६२ 

व्याहत्यन्तञ्च जुहु यान्ारसिहमनुस्मरन् । 

पुरुषं मूर्तिमुदिश्य पौरुषं सूक्तमेव च | ९६३ 

हुनेदाहवनीये तु देवन्तु पुरुषं स्मरन् । 
अष्टाधिकशतं होममन्ते व्याहतिसंयुतम् 11 ९६ 

ˆसत्यस्सत्यस्थ' इत्युक्त्वा सत्यमुदिश्य हूयताम् । 
अन्वाहार्येऽषटाधिकशतमाहुती स्संस्मरन् षभुम् । ९६५ 

गार्हपत्ये च होतव्यमच्युतं मनसा स्मरन् । 
विष्णुसृक्तं हनेदष्टाविशति व्याहतीस्ततः ।। १६६ 

जआवसत्थ्ये च जृहुयादनिरुद्धं स्मरन् क्रमात् । 
एकाक्षरादीन् ज॒हुयाच्छतमष्टोत्तरं ततः || ९६९७ 

यावत्सङ्ख्या आहुतयो हूयन्ते यत्र यत्र वै । 
समिधस्तावती स्तत्र पालाशीर्जुहुयात्सह ९६८ 

एवं हत्वा तु तद्रात्रौ रात्रिशेषं नयेक््रमात् । 

प्रभातक्त्यम् 

पुनः प्रभाते धर्मात्मा यजमानयुतो गुरुः ।॥ ९६९ 
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ऋत्विजश्चैव ते सर्वे स्नात्वा स्नानकिधानतः । 
्ह्ययज्ञञ्च कृत्वा तु सूक्तानि च जपेत्क्रमात् 

ततो देवालयं गत्वा चरे युस्ते प्रदक्षिणम् । 
यागजशालाञ्च सम्प्राप्य अग्नि परिसमूह्य च 

खभ्यादिषु च कुण्डेषु जहयाद्वैष्णवं ततः । 
विष्णुसृक्तञ्च हुत्वा तु पौरुषं सूक्तमेव च 

ग्भलियं प्रविश्याथ पूवेक्तिनैव मार्गतः । 
रत्नन्यासञ्च करत्वा तु जलयेषु पृथक् पुथक् 

मुहूर्ते समनुप्राप्ते शय्यास्थानगतं हरिम् । 

सम्प्राप्य शयितं देवं ्रणवेन प्रजो धयेत् 

"उतिष्ठस्व महाबाहो ब्ह्यादयोरभिवचस्दित । 

प्रजानां रक्षणार्थाय भवस्वेह जनार्दनः 

एवमुक्त्वा तु देवेशमुत्थाप्य शयनाच्छनैः । 
उल्थाप्यान्यास्तथा मूर्तीः तत्तत् स्थाने निवेख्य च 

पाद्यादिना ्रपूज्यैव अर्घ्यान्तिञ्च यथाक्रमम् । 
वस््रादिभिरलङ्कूत्य हेमपुष्पादिभिस्तथा 

नानावर्णसमायुक्तप॒ष्पमालाभिरेव च । 
धूपदीपादिसं युक्तं छत्रपिञ्छादिसंयुतम् 

सर्ववाद्यसमायुक्तं सर्वालद्धारसंयुतम् । 
आदिमूर्तिं तथाऽन्यांश्च देवानादाय वै क्रमात् 

तांस्तान् कम्भांश्च शिरसा तत्तन्मूर्तीश्चि पूर्ववत् । 

विचिन्तयन्तस्तान् देवान् प्रदस्षिणमथाचरेत् 
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तत्तदालयसमावेश्य उत्तराभिमुराः स्थिताः । 
जपन्तः पौरुषं सूक्तं तत्तत्कुम्भं न्यसेत्क्रमात् 

स्थापनम् 

“प्रतद्विष्णुः स्तवत" इति स्थापनच्च समाचरेत् । 
विष्णुसूक्तं जपन्नेव स्थापयेत्पुरुषादिकान् 

पुरुषसूक्तञ्च तत्काले जपेत्पुनरनाकृलः । 
शुवसूक्त जपित्वा त॒ पश्चान्यासं समाचरेत् 

ˆसुवर्भुवर्भूरि "त्युक्ता देवदेवमनुस्मरन् । 
मूर्ध्नि नाभौ पादयोश्च क्रमेणेव च संस्पृशेत् 

अकार हदये न्यस्य प्रणवेन सुवेष्टयेत् । 
पादयोरन्तरं यत्तु यकारं तत्र सुन्यसेत् 

प्रतिष्ठा 

कम्भस्थां शक्तिमिादाय कूर्चयुक्तेन वारिणा । 
श्वस्य दक्षिणे भागे स्थित्वा चैवोत्तरामुरतः 

पुरुषसूक्तं ततो जप्त्वा स्रावयेत््ाण इत्युत । 
मूर्ध्नि कूर्चेन संस्नाव्य देवदेव विचिन्त्य 

निष्कलं सकले ध्यात्वा सकलीकरणं स्मरेत् । 
एवमेव विधानेन नारसिहं षकल्पयेत् 

चतुर्णा पुरुषादीनामेवमावाहनं चरेत् । 

देव्यौ मुनी पूजयौ च सहैवाऽ वाहनं चरेत् 
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ध्रु वस्व्यां रशक्तिमादाय कौतुके च समर्पयेत् । 
विष्णुसूक्तञ्च जप्त्वा तु जवाहनमथाचखरेत् ।॥ ९९० 

तत्र देव्यौ शिवादीश्च देवानन्यान् यथाक्रमम् । 
धात्रादीनपि चावाह्य द्वारपालाश्च वै क्रमात् ९९२९ 

श्री भूताद्यक्षहन्तान्तान् दे वानावाहयेत्तदा । 

आञ्ितालयेषु 

इन्द्धादिलोकपालानामालयो यदि कल्प्यते ।। ९९२ 

तदालयस्याभिमुखे कुण्डमौपासनं चरेत् । 
करत्वा विथिवदाघ्यार तत्तन्सन्त्रान् शतं जपेत् ॥ १९९३ 

सर्वेषां परिवाराणां भूतान्तच्च यथाक्रमम् । 

स्यादालयो यदि पृथक् तस्य च प्रमुखे पथक् । ९९ 

कण्डमौपासखनं कृत्वा आघारं विधिवच्वरेत् । 
तत्तन्मन्ांश्च जुहुयात्पत्येकञ्चैकविशतिम् ।॥ १९५५ 

ावाहनच्च कृत्वा तु तत्तन्मन्रमुदटीरयन् । 

एवमावाहनं कृत्वा पादौ ग्रक्षाल्य चाचमेत् ।। ९९६ 

अग्नीन् सर्वान् विसुज्यैव आदित्यं सम्प्रणम्य च 1 
सभ्याग्नि सम्प्रगृद्यैव नित्यहोमाय सन्न्यसेत् । ९९७ 

देवालयं प्रविश्याथ पुण्याहं वाचयेत्ततः । 
अर्चयित्वा यथान्यायं हविर्भिस्सननिवेदयेत् । १९८ 

सर्वेभ्यः परिवारेभ्यो यथाशक्ति निवेदयेत् । 

शान्तिहेतुकमच्रादि यथाशक्ति परदापयेत् 1 १९९ 
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दश््िणादिदानम् 

त्ररत्विजश्चैव विकिधान् वस््राभरणकृण्डलैः । 
पूजये द्धन धान्याद्यैर्नमस्कर्याच्च देववत् 

सुवर्णपशुभूम्यादीन् गुरवे दक्िणां ददेत् | 
तस्मि्रहमि सायाहे घोषयेदुत्सव कऋमात् 

ष्रोषयित्वा तु तत्काले मृदं पूर्वत्रद्वाहरेत् । 
तददिने चादिमूर्तैस्तु उत्सवं कारयेद्भुघ. 

नारसिहप्रतिष्ठा चेदुत्सवं तस्य कारयत् । 
मूर्तीना पुरूुषादीना तद्रात्रौ स्नपन चरेत् 

पूकक्तिनैव मार्गोण स्नपनञ्चेव कारयेत् | 

फल्श्युतिः 

एच य: करुते भक्त्या सर्वलोकोपक्रारक्रम् 

ग्रामशान्तिकरञैव देत्रानामपि ब्ुहणम् । 

क्षे त्राभिबुद्धिदञ्चेत्र सस्यानामधिव्रुद्धिदम् 

स करतार्थं पुण्यमूर्ति त्तभते वैष्णत्र पदम् । 
क्षत्रियस्सर्वयत्नेन सदव कर्तुमर्हति 

शात्रणा निथनञ्रैव वीर्यचरद्धिञ्च विन्दति । 
सन्ततीना कुलस्यापि यानवाहनसन्तते 

पत्नी भृत्यमनुष्याणा गवाञ्चर्द्दिमवाप्नुयात् । 

इह यैव सुर भुक्त्वा सार्वभौमौ भविष्यति 

(| 

| । 

। | 

। | 
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तृतोयततलविषयः 

तुतीये तु तते यत्र शयनं परिकल्प्यते । 

शयनोक्तक्रमेणैव सर्व वे कारयेद्भुध्यः 

स्थापनाय विधि व्ये शुणुद्ध्वं मुनिसत्तमाः । 
सर्वेषां स्थापनानाञ्च पूर्वोक्तं सर्वमाचरेत् 

“यो वा त्रिमूर्ति"रित्युक्ता पौण्डरीके शतं हुनेत् । 
हौत्रं प्रशंस्य तत्का मूरत्यावाहनमाचरेत् 

ˆउनन्तशयनञ्चोक्त्वा जनादितिथधनं तथा । 

अजपमितमहिमानञ्च अत्यन्ताद्धुत^मेव च 

“नागराजं सहस्वरशीर्घमनन्तं शेष^मित्युत । 
श्रियं धृति पवित्रीञ्च पमोदायिनी "सिति क्रमात् ।। 

हरिणी पौष्णी क्षोणीञ्च सही *सिति तथेव च । 
विरिच्चि वरदञ्चैव ब्रह्याणं पद्यसम्भवम्' 

"कौमोदकी गदाञ्चैव भद्रां विष्णुप्रिया^सिति। 
“शार्ङ्खख्च कार्मुकञ्चेति चापं त्रिणत "मित्यपि 

"उसिच्च नन्दकञ्चेति खड्गं विद्युलिभं* तथा । 

`स॒दर्शनच्च चक्रञ्च सहस्नविक्चं तथा 

(अनपायिन 'सित्युक्त्वा चक्रञ्चैव समाह्वयेत् । 

"पाञ्चजन्य तथा शङ्खुमस्बुजं विष्णुप्रियं' तथा 

“गरुडं पक्षिराजञ्च सुपर्ण्द्च स गाधिपम्' । 
“विष्वक्सेनं तथा शान्तं हरञ्चामित'"सित्यपि 
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ˆविरायुष मार्कण्डेयं रौहिणेयमुदयिणम्' । 
“मही भूषिच् धरणी मेदिनी "सिति चैव हि 

धात्रादीनाञ्च षण्णां वै नामान्युक्तानि पूर्ववत् । 
"मणिक महाबलद्चैव विमल द्वारपालकम्' 

"सन्ध्या प्रभाव्तीञ्चैव ज्योतिरूपा दृढत्रताम्' | 
“तापस सिद्धराज सर्वदोषविवरजितम्ः 

"सहस्तराशथ्मेधिन "ञ्चैव तापखञ्च समाहयेत् । 

वैरव्ानसखं तपोयुक्तं सिद्धिद सर्वदर्शिनम्, 

श्रीभूतं चतवर्णञ वैष्णव मुरत्रपालिनम्' । 
न्यक्षादीनान्तु नामानि पूर्वोक्तानि समाचरेत् 

इन्द्रादिलोकपालानां भूतान्तच्च यथाक्रमम् । 
आवाहनक्रमेणैव जुष्टाकारादिकं चरेत् 

मधुकैटभवर्जच्च स्यषं पूर्वोक्तिवच्चरेत् । 
अनर्चनौत्सवविम्बे च स्नापने जिम्बएव च) 

तत्रतत्रोक्तविधिना सर्व कुयद्धिचक्षणः 

टेव्यो- स्थयापनव्कल्यः 

अत.परं प्रवक्ष्यासि देव्योर्वैँ स्यापनाविधिम् । 

द्विविधो मार्ग उदिष्टस्सहेव पृथगेव च 

स्व्यानके तु धुवे तत्र देवीयुक्तन्तु कौतुकम् | 
स्वितमेवाचरेत्तद्वदासीनञ्चासने चरेत् 
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देख्यौ सस्व्ापयेत्तत्र सह वा पुथगेववा। 
सहासते यथया देव्यौ क्िञिदेवं समीक्ष्य वे 

स्थ्थाप्येऽन्तर देवदेव्यो- भाग तातल यवद्रयम् । 

प॒थगास्नेत॒ते स्याता देव सम्यक् समीक्ष्यते 

स्थानक्रेत॒ ध्रुवे येन दव्यौ मार्गण ससित । 
तेन मार्गेण वै क्रुयदिव्यौ कातुक एव च 

स्व्यानकत चाग्ने त्राञ्पि धवे देवीतिवसित्ते । 

क्रौतुक कारयेद्यत्नात् देवीभ्यां युक्तमेव तु 

उत्तम च्विम््रपूजेव प्राच्यते त्रिषु सन्धिषु | 

|| 

|| 

विम्तराल्ाभे5प्यशक्तौ तरा कूर्च चावाह्य चार्चयेत्।। 

दक्िणि चोत्तरे तापि पीठ क्रत्वा तितवेदिकम् । 

कोत्ऋार्थ व्यसित्वा तत्रैत्रार्चनमाचरेत् 

साग्रते हारते वाऽपि कौतुक सत्र चोदधितम् । 
श्रीभूसिखदिन करूर्यद्दुनमोत्तममुच्यते 

रथापनत्छमः 

जलत्ताधित्रास क्रत्वातु देवीभ्याञ्च स्पत तु | 
स्नापनार््न्तु तत्रैव श्वश्च देवस्य पूर्वत्रत् 

श्री भूम्योश्च नतः श्वभ्रे दरश्षिणात्तरयोश्चरेत् । 

देवस्य पुरतश्चव पूर्वतरत्कलशान् न्यसेत् 

|| 

। | 

[| 3 

पतित्रीमुद्दिल्यपूर्वेतु सप्त व्र करतलशान् न्यसत् | 
मृदहीमुददिख्य तत्पूर्वे कलशान् सप्त विन्यसेत् 
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पूव्रेक्तिन विधानेन स्नपन सम्यगाचरेत् । 
वस््राद्यैरप्यलद्धूत्य देव देवीसमन्वितम् । २३८ ॥ 

सर्वालद्धारस युक्त देव देवीसमन्वितम् । 
सर्वावाद्यसखमायुक्तं शयने देवमर्पयेत् ।। २३२ ॥ 

देव्यौ च शाययेत्पश्चात् दक्िणोत्तरयोः मात् । 
प॒ण्याह वाचयित्वा तु बध्नीयात्कौतुक पुथक्क् । २४० ॥ 

यथाक्त स्व्यापन पूर्व देवदेवस्य तत्क्रमात् | 

होमपूर्वं तत्क्रमेण सर्व कुर्यत्पियत्नत | २४९ ॥। 

पतित्रयै दक्षिणाग्चेस्तु दक्षिणे तु विज्ञेषत. । 
क्रण्डमौपासनं करत्वा जाघ्यार् किधिक्द्यजेत् ॥ २४२ ॥ 

तस्य चैवोत्तरे पार्थ क्षोणीमुद्दिश्य यत्नतः । 
कण्डमौपासन कृत्वा आधार किथिवच्वरेत् ।। २४३ ॥ 

जाघ्ारान्ते तु जुहुयान्मनस्ा सस्मरन् त्रियम् | 

“श सा नियच्छ'त्विति च “भूयामः' इति च ब्रकन् ।। रेढ॥ 

श्री सूक्तेनापि जुहुयादेकविशतिवारकम् । 
(श्रीशताषएटकमन्तरैश्च पदयपत्रर्हुनित्तत. | ९२९, ॥। 

भूराताष्टकमस्तरैश्च िल्वपत्रैः शताष्टकम्) । 
एवं ह॒त्वा मही ध्यायन् महीसूक्तेन हूयताम् । २४६ ॥ 

एकविशति कृत्वस्तु व्याहृत्यन्त तथा हुनेत् । 

मृहूर्ते समनुप्राप्ते कुम्भमादाय चात्वरः || २४९७ ॥। 

देवदेवं समासाद्य देवीभ्यां सहित ततः । 

सर्वालद्कारसहितं सर्ववाद्यसमायुतम् चछर ९८8 | 
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देवेशं स्थापयेत् स्थाने विष्णुसृक्तं समुच्चरन् । 
श्रीसूक्तमुच्चरन् पश्चात् स्थापयेच्च च्रियं बुधः 

महीसूक्तं समुच्चार्य चोत्तरे स्थापयेन्महीम् । 

देवीभ्या सहित देवमर्चयित्वा हविर्ददेत् 

देव्योः पञ्चात् स्व्यापनम् 

अतःपरं प्रवक्ष्यासि देव्योस्संस्थापनाविधथोौ । 

चिपित्तान्तरमन्यञ्च प्रव्ार तत्र कर्मणि 

देवे संस्वयापिते पूर्व देवीभ्याञ्चैव वजिते । 
पश्चात् दे वीस्व्यापनेच्छा यदिकर्तुः प्रजायते 

देव्यौ सस्थापयेदेव शास्त्रोक्तेतेव वर्त्मना । 

देव्योस्तु रिम्ब्रे निर्माय सर्वलक्षणसंयुते 

ग्रामस्य यजमानस्य चानुकूले शुभे दिते । 
स्थापयेदुक्तविधिना अद्कुरार्पणमाचरेत् 

प्रयोगक्छमः 

ालयात्पुरतो वाऽपि दक्षिणिव्रा मनोरम । 
यामस्ाला प्रकुर्वीत दक्षिणोत्तरमायताम् 

यथाविभावविस्तारमलद्धाराश्च कारयेत् । 

ादाय बिम्बे यत्तेन नववस््राद्यल्कूते 

क्रत्वा जलाधिवासरादीन् रक्तां सर्वत्र कारयेत् । 
यागशालामध्यदेस्ये स्थण्डिलं कारयेद्भुधः 
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विम्बाध्यर्घघ्रमाणेन दस्िणोत्तरमायतम् । 

मध्ये विष्णोः दक्षिणे तु च्रियो देव्यास्तथोत्तरे 

हरिण्याः स्वयापनार्थन्तु पीठानि परिकल्पयेत् । 
अन्जाग्निकण्डमाग्नेय्यां पूर्ववत्कारयेद्धरेः 

तस्य दक्षिणभागे तु कुण्डमौपासनं च्रियः । 
तस्योत्तरे तथा मह्यास्तथैवौपासनं चरेत् 

कण्डानासुत्तरे चैषा कुण्डं श्रापमणक चरेत् । 
पृवेक्तिनैव विधिना कुर्याच्चछवभ्रादिकं तथा 

पश्चदेव्यौ समादाय शच्श्रयोः स्थापयेत्पुथकक् । 

शास्त्रोक्तेन वि धानेन भूमियज्ञन्तु कारयेत् 

पर्यग्निञ्धैव कृत्वा तु लिम्बपार््चे विशोषतः । 
पुण्याह वाचयित्वा तु प्ोक्षणैः प्रोक्षण चरेत् 

देवस्य पुरतः कुम्भपूजां पूर्ववदाचरेत् । 
कम्भंदेवं ्रमान्नीत्वा श्चश्रमभ्ये तु विन्यसेत् 

कम्भ दक्षिणे न्यस्येत् धान्यपीडे यमान्तरे । 

पूव्रक्तिनि विधानेन कुण्डेष्वाघ्ारमाचरेत् 

आाघारान्ते च जुह्ुयाद्रैष्णवञ्च पुथक्छ् पृथक् । 
पुवेक्तिनैव मार्गेण स्नपनं सम्यगाचरेत् 

प्लोतेन विमृजेच्चैव वस््रमाल्यैश्च भूषयेत् । 
अण्डजादीति चास्तीर्य प्रकल्प्य सयनानति च 

देवमारोप्य शयने पश्चादेव्यौ निवेशयेत् । 
पुण्याहं वाचयित्वा तु बद्ध्वा प्रतिसरं ततः 
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शयने शाययेदेव देव्यौ पश्चात्तथा पृथक् । 
उत्तराच्छादन कूर्यद्िस््रैरशुभ्ैरथाहतैः ।। २६९ 

अन्जाग्निकुण्डमासाद्य परिषिच्य च पावकम् । 

जहुयात्पौरुष सूक्त विष्णुसूक्तमतः परम् | २७० 

"अतो देवादि * जुहयात्तथा मन्त्रान् जयादिकान् । 
त्रियश्चौपासने कुण्डे तामुदिख्य हृदा स्मरन् । २७९१ 

शं सा नियच्छ'त्विति च “भूयाम' इति च क्रमात् 

श्रीसूक्तेन समायुक्तं ज॒हयात्पञ्चविशतिम् ।। २७२ 

मह्याश्चौपासने कण्डे मही सृक्तोदितक्रमात् । 
मेदिन्यादीन् पञ्च मन्त्रान् जुहयात्पञ्चविशतिम् ।। २.७३ 

(श्री भूरताष्ट कैर्मन्तरिः जुहुयात्पद्यलिल्कैः) । 
प्रत्येकञ्च समिद्िश्च घयुताक्ताभिर्हुनेत् पृथक् । 
जृहुयान्मनसा ध्यायन् व्याहृत्यन्तं पृथक्क् पुथकक् । 

नृत्ते्गोतिश्च वाद्यैश्च रात्रिशेषं व्यपोह्य च | २५७४ 

षभाते येव धर्मरत्मि स्नात्वा स्नानकिधानतः । 

अग्नौ कार्याणि सर्वाणि कर्यत्पूर्वोक्तिमार्गतः ।। २७५५ 

मुहूर्ते समनुप्राप्तेदेव देव्यौ प्रणम्यच। 
निर्मल्यं संव्यपोद्यैव नूतनालङ्कूति चरेत् ।। २५७६ 

पाद्याद्यर्घ्यान्तमभ्यर्च्य सर्ववाद्स्मायुतम् | 

सर्वालद्धारसयुक्तं शक्नसूक्तसमन्वितम् || २५७५७ 

देवी भ्यां सहितं देवं नीत्वा धामपदकषिणम् । 

स्यैर्शनैस्तथा गत्वा गर्भालसमुपात्रजेत् ।। २७८ 
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देशं ब्रह्मणः स्थाने स्यापयित्वाऽथ मच्रवित् | 

श्रीदेवी दक्षिणे स्थाप्य उत्तरे च मही बध. 

पूव्रेक्तिन विधानेन कुर्यादावहन बुधः । 
तत्तन्मन्त्र समुच्चार्य न्यसेद्धीजाक्षर बुधः 

(ध॒ वब्रेरात्समादाय पूर्वोक्तविधिना ततः ।) 
आराश्यदेव् देवेश देवीभ्या सहित ततः 

हविस्सम्यडिनवेद्यैव देवेश प्रणमेद्ुधः । 

देव्योर्विवाहः 

अथेच्छन् यजमानस्तु प्रतिष्ठान्त॒ समाप्य वै 

(ममेय दुहिता श्रीश्च मही चान्या सुते"ति च 
ध्यायन् शुद्धेन मनसा बन्धुभिस्सहितः शुचिः 

आनीय देव्यौ देवञ्च स्वगृह भक्तिसियुतः । 
राजवत्पूजयेत्तत्र मधुपक्दिभिर्हरिम् 

अग्निशालामलड्भूत्य विवाहौचितवर्त्मना । 

उयाघार विधिवत्कृत्वा वैखानसविधानत- 

विवाहोक्तक्रमेणैव कन्यादानादिकं चरेत् । 
मांवा पयोनिधि वाऽपि कर्ताऽऽत्मान विचिन्तयेत् ।। २८६ ॥ 

श्रीदेवी कन्यकां दद्यात् वराय हरये ददत् । 

हरिण्या दानसखमये भावयेत्कश्यपं स्वयम् 

प्रादु भविषु चान्येषु तत्कालपितरं स्वयम् । 

सचिन्त्य कन्यकादानं कुर्याद्धक्त्या यथा पिता ॥ २८८ ॥ 
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राजालद्धारमार्गेण पूजयेच्च पुनः क्रमात् । 

आचार्यदक्षिणां दद्यात् तथाऽन्यांश्च पदार्थिनः ॥ २८९ ॥ 

भक्तानपि च सम्पूज्य यथाविभवविस्तरम् । 

वैवाहिक समाप्यैव प्रभूतञ्च निवेदयेत् | २९० ॥ 

ध्रुवसन्दर्नाद्यास्तु नेष्यन्ते तु क्रिया हरेः । 
विस्तरस्तु विशेषेण द्रष्टव्यस्संहितान्तरे | २९१९ ॥ 

ग्राम प्रदक्षिणं नीत्वा सर्वालद्भारसंयुतम् | 

स्वस्थाने देवतागारे देव देव्यौ च नाययेत्  ॥ २९२ ॥ 

सस्थापयित्वाऽ चयेच्च विगरहैर्विविधेर्गुरूः । 
एवं यः कुरुते भक्त्या श्री भूभ्योः पुरुषस्य वै ॥ २९३ ॥ 

पाणिय्राहोत्सवं तस्मिन् ग्रामे शान्तिर्भविष्यति | 

वेदाना ब्रृहणद्चैवर धन धान्योपन्रृहणम् || २९४ ॥ 

सर्वसम्पत्समूृद्धिस्स्यात्सदा तदग्रामवासिनाम् | 

मोदते यजमानश्च इहलोके परत्र च | २९५ ।। 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुयद्रित्राह्ममुत्तमम् । 
योगभोगादिभेदेषु व्यत्ययो ऽपीष्यते क्वचित् । २९६ ॥ 

ध्रुवे तु योगमार्गेण प्रतिष्ठाप्य यदर्धचिते । 
पश्चादेव्यौ प्रतिष्ठाप्य भोगमार्गः प्रशस्यते | २९४७ ॥ 

((-127॥€7 18) 

नैनः नैः >: गैः 
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(3) 

{211९ #+**0-ऽ 1] स्स पञ 

नित्यार्चनक्रपः 

त्रषय ऊचु-- 

भृगुरुवाच-- 

नमस्ते भगवन् ब्रह्यन् नमस्ते ब्रह्मणः सुत ! । 
त्वत््रसादाच्छूतो विष्णोरस्माभिः स्थापनाक्रमः। 
कौतुकस्यौत्सवस्यापि तथाऽर्चायाः विशेषतः 

भेदान् नवविधांश्चैव लोहसस्कारमेव च 
नित्यार्चनक्रमञ्चैव श्रोतुमिच्छामहे वयम् 

कोतुकादिल्यवस््ाप्रकारः 

युष्पाभिश्चोदित सर्व प्रवक्ष्यामि तपोधनाः । 
एकस्मिस्तु विमाने वै बरेराणि त्रीणि कल्पयेत् 

अशक्तो द्रे तथेकं वा यथाशक्ति प्रकल्पयेत् । 
कोतुकञ्चौत्सवार्चा त्रिविधं विम्बमुच्यते 

कौतुक ब्रह्मणः स्थाने विधिना स्थापयेद्भुधः | 
तस्यैवोत्तरतः पारे ओत्सवं स्थापयेत्तथा 

दक्षिणे कौतुकस्यात्र किञ्चित्पूर्वं समाश्चिते । 
स्थापयित्वा तथेवार्चा नित्यपूजां समाचरेत् 
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क्र्यात्कितुकविम्तै वै नित्यपूजां यथाक्रमम् । 
उनोत्सवे च तथा बिम्बे काम्यकर्माणि कारयेत् 

कर्म नैमित्तिक यत्तदर्चाया कारयेद्रुघः । 
उयते विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः 

पुण्यकाल समीक्ष्यैव तल्कालात्पूर्वमाचरेत् । 

यजमानस्य जन्मर्ध्चे राज्ञो जन्मदिचे तथा 

अन्यस्मिन् पुण्यनन्षत्रे विष्णुपञ्चदिनेषु च । 

कर्मोदिष्ट काम्यमुक्त कालो मध्या उच्यते 

एेक्ाहिव्कोत्सवाक्तन मार्गणात्सत्माचरेत् । 

ग्राम भ्रदस्िण कृत्ता तीर्थस्वयान परविश्य च 

उत्सनोक्तपरव््ारेण तीर्थस्नान समाचरेत् । 

पश्चादमाम परीत्यैव देवालयमुपात्रजत् 

स्नपनोक्तेन मार्गोण स्तापयेत्पुरुषोत्तमम् । 
प्रभूतञ्च निवेद्यैव स्त्वस्व्याने स्थाप्य पूजयेत् 

अथय नैमित्तिक कु्यद्िरिन्षे व्याश्चिज भये । 
अद्द्धतोत्पादनादौ च तत्तदटोषोपशान्तये 

उत्सवस्वपनादीति अर्चायां सम्यगाचरेत् । 

विहीने चौत्सवरे ऽर्चाया कौतुक सर्वमाचरेत् 

(हीनमौत्सवबेरञ्चेदर्चायामुत्सवं चरेत् 

हीने च स्नापने बेरे ओत्सवे स्वपनं चरेत्) 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि अर्चासिर्वहणे क्रमम् । 

साकारञ्च निराकार भवत्याराधन द्विधा 
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प्रतिखाराश्नं श्रेष्ठ खाच्ारमसिधीयते 

स्वयण्डिले सलिले वापि हृदये सूर्यमण्डले ।1 ९९७ ॥। 

आसधघन निराकार तयोस्सराक्ारमुत्तमम् । 

सस्कारान् अर्पणीयानि द्रल्याणि विकविधातिच । १९८ ॥ 

सङ्कल्प्य मनसा दद्यात् निराक्रारार्चन हर । 
त "4 

सक्लाचनम् 

सस्ाराश्रमतिष्ठाना पुरुषाणा विजानताम् । 

इह चामुत्र च हित यथेष्टफलदाखकम् | २० ॥ 

सकल सखर्वसम्पूर्ण साकार्माभिधीयते । 
चक्षुषो प्रीतिजनन मनसो हदयस्य च | २९ ॥ 

यशथोपसोगशक््यत्वाल्कर्तु पूजा स॒ुमादिभसिः। 
भी श्ष्णद् शनोचित्यात् सौलभ्येन विशेषतः 211 

विस्ेषभक्तिहेत्त्क्रात् परतिमाराध्न वरम् । 
तस्मात्करत्वाऽ ऽलय सम्यक् भक्त्या पूर्वक्तिवर्त्पमना ।॥ २३ ॥ 

उक्तनव विधानेन कारयेत्प्रतिमां सभाम् । 
स्व्यापयेच्च ्रिधानेन कारयेलित्यमर्चनम् || रख ॥ 

यजमानो गुरुदेव पूजनार्थञ्च पूजकान् । 
द्रावक चतुरस््रीन्वा यथातिभवमाहरेत् || २५, ॥ 

पूर्बोक्तिगुणसखम्पन्रानुक्तदटोषवित्रजितान् । 
वैर्रानसान् समाय यजमानो तियोजयत् ।। २६ ॥ 
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वृत्तिकल्पनम् 

देवस्य देव्योः परिषद्वानाञ्च पृथक् पथक् । 
कल्पयेच्छाश्चती वृत्ति पूजािर्वहणाय वै 

हविषामर्थमेतावद्रल्यर्थमिदमित्युत । 

देव्योश्च परिवाराणमेतावांश्चरुसखङ्नमहः 

धूपद्रव्यस्य चैतावदेतावान् गन्धसंग्रहः । 
दीपतैलार्थमेतावदुपस्करविधाविदम् 

पूजकानामथेतावद्धरणाय समन्ततः । 
प्रायध्ित्तार्थमेतावदेतावद्िपषभुक्तये 

एतावद्धर्षपूजार्थ वादित्राद्यर्थमेव च । 
गायकाद्यर्थमेतावत् दासखदासीगणस्य च 

स्नपनार्थमथेतावत् विशेषार्चार्थमेव च । 
नवीकरणकर्मार्थमितावदिति वै पृथक् 

किभज्य धनमात्मीय तरिधा भागद्रयं ततः । 

भागद्वयं कुटुम्बार्थं दत्वा शिष्टैकभागकम् 

धर्मार्थ कल्पयित्वा तु दद्यादेवाय भक्तितः । 

भूमि भोगेन पूर्वेषायुक्तानां कल्पन चरेत् 

क्लेशयुक्तान् नरान् दृष्टवा न रमेत्कालनेषिहा । 

स भृत्यान् कि पुनर्दुष्टवा अन्यरङ्कान् क्रियावतः 

तस्मात्सर्वपयत्नेन चाक््लिष्टं सर्वमाचरेत् । 
अक्तेरोनैव जीवेयुर्यया सर्वे पदा्थिनः 
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अर्चक क्लेशयुक्तते च तथैव परिचारके । 
तदगमामो यजमानश्च क्लेशयुक्तस्खदा भवेत् 

अखक्करत्यानि 

अर्चकस्सुप्रसन्नात्मा मन्त्रतन्त्रपरायणः । 

ब्राद्ये मूहूर्ते चोत्थाय स्नात्वा स्नानविधानतः 

ब्रह्य यज्ञादिकं कृत्वा आत्मसृक्त जपेत््रमात् । 
वेदादीन्वा पटेद्धिद्धान् देवेश मनसा स्मरेत् 

अलयभ्रवेः 

“परतद्धिष्णस्स्तवत' इति परविशेद्ेवमन्दिरम् । 
"अतो देवादि"कं जप्त्वा क्कुर्यात्सदाप्रद्क्षिणम् 

विमान परपद्य" इत्युक्त्वा किमानं प्रणमेत्ततः । 
“मणिक परपद्य ' इत्युक्त्वा मणिक सम्प्रणम्य 

“निरस्त रक्ष" इत्युक्त्वा यस्तरिकां समुपाहरत् । 
कवाटे चैव सयोज्य “हिरण्यपाणि"मुदीरयन् 

"दिव विच्रुणो "त्वित्युक्त्वा कवाटोदघ्ाटन चरेत् 1 
ततो ऽ भ्यन्तर प्रविश्य (आतो देवादि^मुच्चरन् 

मुखं समीक्ष्य देवस्य प्रणम्यैवानुमान्य च । 
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त्रि- सम्म्रहार्य पाणिभ्यां शाम्यन्त्वि'ति समुच्चरन् ॥। 

"भगवतो बलेन मन्त्रेण प्रणमेद् वमादरात् । 

सिष्यमाहूय तत्काले तो यार्थञ्च नियोजयेत् 
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परिचयारककरत्यम् 

'दुहता दिव "सित्युक्त्वाघटमादायसोऽपिच। 

बाह्वोङ्शिरसि वा न्यस्य आहर्तुमुदक व्रजेत् 

नदी तटाकं कूपा यथालाभं तथा व्रजेत् । 

पूर्वालाभे पर गत्वा तोयमादाय चात्वरः 

पिधाय वस््ररब्रण्डन कलशस्य मुख ततः । 

ˆ आद्यमधिगच्णा "मीति कुम्भ तोयेन पूरयेत् 

पर्ववन्मूर्ध्नि बाह्लोर्वा कलल सन्न्यसेत्क्रमात् । 

सर््ालङ्कारस्रयुक्त वाद्यघोषसमायुतम् 

देवालय शनैर्गत्वा प्रदक्िणमथाचरेत् । 
किञिदैशान्यमास्रित्य उत्तरे वामनोरये 

ˆ अन्तरस्मिननिमे "त्युक्त्वा ब्ह{णमिवाद्य च | 

“सोमं राजान 'मित्युक्त्वा तोयकुम्भं सुसन्न्यसेत् 

^ धारासु सप्त 'स्वित्युक्त्वा अपामुत्पक्न चरेत् । 
इद मापङ्शावा' इति तोय तमभिमन्त्रयेत् 

मार्जन्या मार्जनं कुर्या{दवधूत' समुच्चरन् । 

"जामा वाजस्य" मन्त्रेण पात्राणि परिशोधयेत् 

पात्शुद्धिः 

सौवर्ण राजत ताम्र कास्यं मृण्मयमेव वा । 
पात्र तोयैः पञ्चगव्यैः पूरयित्वा यथोदितम् 
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ˆ ञजाशासु सप्त स्वित्युक्त्वा कूर्चयुक्तन पाणिना । 
प्रोक्षयेत्सर्वसम्भारान् बाह्यमाभ्यन्तर क्रमात् 

निर्माल्यश्ोधनम् 

ˆ अहमे वेद् 'सित्युक््त्वा ति्मल्य सखंव्यपोह्य च 

“पूतस्तस्ये "ति मन्त्रेण वेदि प्रक्षाल्य वारिणा 

"तत्परुषाय मन्त्रेण न्यसेत्पुष्पाणि पादयोः । 
पादयोर्द्वदेवस्य देव्योश्च विनयान्वितः 

देवलस्य तु तिर्माल्यमादाय प्रयतात्मवान् । 
विष्वक्सेनं समासाद्य पूजयेत्तु यथािधि 

तिमरल्यिमन्यद् वानां शिष्य एव समाहरेत् । 

ञयारामे तु विसखुज्यैव पादप्रक्षालन चरेत् 

(अओौत्सवादेस्तु तिर्मरल्यि प्रथमावरणे न्यसेत् । 
"भक्ताना पापनाशार्थं ददामीति वदन् विधिः) 

स्नानासनम् 

“भू. प्रपद्ये "ति देवेश प्रणम्यैवानुमान्य च । 
उग्ालयादुत्तरे श्वभ्रे मण्डलान्युपलिप्य च 

जलद्धारं यथाशक्ति कारयित्वा विचक्षणः । 
पीटद्च तत्र सन्न्यस्य सर्वोपकरणापि च 

अन्यान् यथेच्छ सम्भारान् यजमानेन सद्धितान् । 

सर्वास्तत्र समानीय यथोक्त स्नापयेद्भुध्यः 
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"पर रहे "ति मस्त्रेण देवमादाय चात्वरः । 

“श्रतद्धिष्णुस्स्तवतः इति स्नानपीठे निवेशयेत् 

दुर्वाक्षितसमायुक्तं तोयं चात्र समाहरेत् । 
उभाभ्याञ्चैव हस्ताभ्यां बिम्बे त्वारोप्य भक्तिमान् 

पादादिमूर्धपर्यन्तमसिषिच्य पुनः पुनः । 

^अच्राद्याये "ति मन्त्रेण दन्तधावनमाचरेत् 

“इदं ब्रह्य ति जिह्वायाः शो धनं कारयेद्भु घः । 
“यन्मे गर्भे"ति मन्त्रेण मुखप्रक्षालनं चरेत् 

दद्यादाचमनीयच्च "योगे योग इति ब्रुवन् । 

“विचक्रमे "ति मन््रेण मुखवासं ददेद्धरेः 

पुनराचमनीयञ्च दत्वा प्लोतेन सम्मृजेत् । 
सवरङ्खिच्ि विम्रज्यैव सृक्ष्मवस््रेण मन्त्रवित् 

“तेजो व" इति वेस्रेण सञ्छाद्याचमनं ददेत् । 
ˆसोमस्ये "त्युत्तरी यञ्च दद्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् 

अलकाः शो घयेत्पश्चा'दतो देवादि” सन्त्रतः । 
सुगन्धतैलमादाय हस्ताभ्यां मस्तके तथा 

कु्यदिभ्यञ्जनं चैव बन्धयेदलकास्ततः। 
मालालद्करणं मूर्धनि ˆ तद्विष्णो*रुच्चरश्चरेत् 

गात्रेषु विष्णुगायत्र्या तैलमालेपयेच्छनैः । 
वीजयेत्तालवृन्तैश्च ब्रुवन् “वायुप"रीतिवे 

स्नानासनञ् सद्धल्प्य पुण्याहं पृर्ववच्चरेत् । 
यथोक्तं स्नपनं कुर्यात्कलशैः पञ्चधिस्ततः 
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वेदि कृत्वा विधानेन व्रीहिकिर्वाञऽथ तण्डुलैः । 
कलशान् लोहजान् पञ्च क्षीराद्यैः परिपूर्य च 

गन्धपुष्यैरलकृत्य कूर्च न्यस्याक्षतांस्तथा । 
नारिकेल च सन्यस्य तेषु चावाहयेत्क्रमात् 

देवदेवं सुखम्पूज्य पाद्यञ्चाचमन ददेत् । 
"परिलिरिवितसि"ति मन्त्रेण उगाम्लेन परिशोधयेत् 

व्ारीश्चतस्न ' इत्युक्त्वा शो धयित्वाऽथ वारिणा । 

“नमो वरुणः इत्युक्त्वा क्षीरेण स्नापयेद्धरिम् 

"भूरानिलय' इत्युक्त्वा स्नापयेद्रन्धवारिणा । 
वस््रादिभिरलकरत्य धूपदीपौ च दरखयित् 

फलादीनि निवेद्यैव कलशौ स्नापयेत्ततः । 
स्वय गत्वाऽऽसने स्थित्वा सद्भुल्प्याक्षतमर्पयेत् 

कम्भ गृहीत्वा देवस्य सन्निधौ न्यस्य पूर्ववत् । 
योगमार्गण क्र्चण पुण्याहकलस्लोदकः 

मातुका व्यापक्रञ्चैव स्व्ितिन्यासञ्च कारयेत् । 
ध्यात्वा दे वञ्चात्पसृक्त जप्त्वा मन्त्रञ्च वैष्णवम् 

क्म्भोदकनाभिषिच्य पूजयेत्पुरुषोत्तमम् 1 
पूर्वसखन्न्यस्तपात्रस्यतण्डलान् नारिकेलकम् 

युक्तनेऋाज्यवर्तिश्रीदीपमादाय मन्त्रवित् । 

“शुश्रा ज्योतिरिति घ्रोच्य दीप नीराजचाह्वयम् 

त्रिः परिभ्रामयित्वातु देवेशाय प्रदर्शयेत् । 
सहस्रधारां सौवर्णी राजती वाञथ ताय्रकान् 
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तथाविधौ शङ्कपद्यनिधी आदाय पूजकाः । 
सहस्र धारापात्रन्तु धृत्वा देवस्य मूर्धनि 

निधिभ्यां तीर्थमादाय शीतसमुष्णखथापितरा । 

कुद्धुमैः घनसरारैश्च मिघ्रित शुभवासितम् 

ध्रारापात्रे चार्पयेयुः स्नापयेयुर्हरि बुधाः । 
चतुर्धा स्नपन करत्वा शुद्धोदैरथिषेचयेत् 

सित्रस्सपर्ण इत्युक्त्वा प्रोतवस्ेण मार्जयेत् । 

ततः कौतुकम्ादाय भूरसि भूरिति ब्रुवन् 

जीवस्व्याते प्रतिष्ठाप्य प्रणमेददेवमन्ययम् । 
अलट्कारासखनं दत्वा पाद्यमाचमनं ददेत् 

अलद्कारासनम् 

प्रणिधिञ्चाम्तरूनाऽ ऽपूर्य कूर्चयुक्तं सहाक्षतम् । 
ध्रु वस्व्यानन्तु गायन्या प्रोक्षयित्वा विचक्षणः 

"सं यक्तमेत 'दित्युक्त्वा कषिपेत्सम्बन्धक्ूर्चकम् 1 

ध्तपीठे पुष्पन्यासः 

ध्रूतस्य पादयोर्मध्ये *विष्णत्रे नम" इत्युत 

प्राच्यान्तु पुरुषायेति सत्यायेति च दश्िणे । 
पश्चिमे त्वच्युतायेति निरु द्धायेति चोत्तरे 

अाग्नेये कपिलायेति यज्ञायेति च नैक्छते । 
नारायस्याय वायव्ये पुण्यायेति तथेशक 
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एवन्तु प्रथम न्यस्यद्धितीयावरणे पुनः । 
वाराहायेति पूर्वस्यां नारसिहाय दसिणे 

पश्चिमे कामनायेति त्रिविक्रमाय चोत्तरे । 
उयाग्नेय्यान्तु सुभद्राय नैत्छत्यामीशितात्सने 

सर्वोद्भहाय वायव्ये सर्वविद्येलाय ईशकः । 

एव द्वितीये सन्यस्य तुतीये तदनन्तरम् 

इन्द्रादिलोकपाते भ्यस्तत्तदिक्ष च विन्यसेत् । 
श्रियै धृत्यै पवित्रय च प्रमोदायिन्यै च विन्यसेत् 

हरिण्यै पौष्ण्यै क्षोण्यै च मह्यौ चोभयपार््धयोः । 
एव धवे च सन्यस्य न्यसेत्कौतुकपादयोः 

कौतुकपीठे पुष्पन्यासः-विशेषश्च 

(सुभद्रादिभ्योष्टभ्यः पीठस्य परितो ऽर्चनम्) 

एव स्थानक उदिष्टमासने तु प्रवक्ष्यते । 
प्रसारितस्य पादस्य परितः सन्यसेद्भुधः 

शयने पादपार््चे तु जघस्ताच्छयनान्यसेत् । 
त्रिविक्रमे तु तत्रैव स्थिते पादे प्रकल्पयेत् 

वाराहे पाद्परितः कल्पयेदिति शासनम् । 
पुष्पन्यासं तु कृत्वैवं पफथादर्चनमारभेत् 

पादमध्ये कौतुकस्य तथा प्रागादिषु न्यसेत् । 
सुभद्रं हयात्मकं रामदेवं पुण्यदेवमेव च 
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सर्व सुरवावहञ्चेति सवहं सुवहं तथा ! 
"शिव कविश्च तथा सित्रमत्रि"ञ्ेति यथाक्रमम् । 
पञ्चिमाद्यर्चयेदेवानच्पिीठे यथाक्रमम् 

“सखनत्कमारं सनकं सचनातनसनन्दनौ' । 
वायव्याद्यर्चयेदेवान् विदिक्षु च बहिर्मुखान् 

इन्द्रादीन् लोकपालाश्च तृतीयावरणे ऽर्चयेत् । 
तथा देव्यौ पार््धयोश्च धुवबेर इवार्चयेत् 

दक्षिणे सित्तिमूले चं ब्रह्याणमपि पूजयेत् । 
उत्तरे भित्तिमूले च ईश्वरं पूजयेत्क्रमात् 

माञ्च दस्िणतो ऽभ्यर्च्य वामे पुण्यं समर्चयेत् । 
इलापुण्यौ यत्र चोक्तौ तत्र तौ तु समर्चयेत् 

पश्चादरघ्यान्तिमभ्यर्च्य चतुर्मूर्तिवि धानतः । 
पूजयेद् ्रारदे वांश्च दक्षिणोत्तरयोः क्रमात् 

परिषदर्चनम्-द्ारदेवाः 

धातारमुत्तरास्यं विधातारं दक्षिणामुखम् । 

भुवद्गञ्चाप्यूर्ध्वमुरवं पतङ्खञ्चाप्यथोमुखम् 

पत्तिरञ्चोत्तरमुररं वरणं दकषिणासुखखम् । 
पूवेक्तिन विधानेन चतुर्मूर्विधिरर्चयेत् 

दइारपालाः 

द्वारे च प्रथमे देवं मणिकं दक्षिणेऽ्चयेत् । 

किञिदद्वारं समीक्ष्यैव चतुर्भिर्मूर्तिभिः स्थितम् 
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द्वितीयद्वारपालौ तु तापसं सिद्धिदं तथा । 
तापसं दक्षिणे ऽभ्यर्च्य वामे सिदधिदमर्चयेत् 

अथवा शङ्कचक्रे वा द्विती यद्धारि कल्पयेत् । 
द्वारं किञित्समीक्ष्यैव अर्घ्यान्तिं तौ समर्चयेत् 

अन्तराले न्यश्चः-लोकपालाः 

अअन्तरालादिषु न्यक्षमिन्द्रादीश्च समर्चयेत् । 
तृती यद्वारपालौ तु किष्किन्धं तीर्थमर्चयेत् 

सोपानमध्ये श्रीभूतं प्राङ्मुखं तु समर्चयेत् । 
पश्चाद्ररुडमभ्यर्च्य दे वेशाथिमुरवं स्थितम् 

शान्तञ्राप्यर्चयेत्पश्चात्सप्तविशतिकियरहैः । 

एवमभ्यर्च्य यत्नेन स्वैस्स्वेर्मन्त्रर्यथाविधि 

तत्काते शिष्यमाहुय देवानन्यांश्च पूजयेत् । 
अर्ध्यान्तिं सर्वदेवान्वै पूजयित्वा विधानतः 

दैवेशाभ्यर्चनं पश्चादारभेत विधानतः । 

पात्रकछल्पनम्-उपयारक्कछल्पनादि 

आदाय शद्धा श्चतुरः शोधयित्वा तु वारिणा 

पूरयित्वा जलेनैव पुष्पगन्धाक्षतादिना । 
धूपं दीपञ्चार्पयित्वा शद्खांस्तान् कूर्चसयुतान् 

कोतुकस्य पुरस्ताद्रै अधोवेद्यां न्यसेत्क्रमात् । 
आवाहनार्थमेकन्तु शङ्कं वै दक्षिणे न्यसेत् 
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1 २९८ ॥ 
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।1 ९२९ ॥। 



तस्यैवोत्तरतश्चैकं पाद्यार्थमपि सन्न्यसेत् । 
पाद्यशद्धुस्योत्तरतः न्यसेदाचमनीयकम् ।॥ १२२ ॥॥ 

एतेषामुत्तरे शद्ध स्नानार्थ परिकल्पयेत् । 
एव संस्थापयित्वा तु पश्चादर्घ्यञ्च साधयेत् ॥ ९२३ 

अर्घ्यद्रव्याणि 

प्रथम सिद्धार्थकञ्चैव द्वितीयञ्च कुशोदकम् । 
तृतीयं तु तिल बषोक्तं चतुर्थ तण्डुले तथा ।। ९ रेख 

पञ्चमं दधि षष्ठच्च क्षीरं सप्तममश्षताः । 

अष्टमं तोयमित्यष्टद्र व्यमर्घ्यमुदीरितम् ।। ९ २५. 

एतानि च समाहत्य पात्रे सम्यक् सखमुत्स्िपेत् । 

“उ मा वाजस्य" मन्त्रेण अर््यपात्राणि शोधयेत्) ९२६ 

सोम तत्र समभ्यर्च्य पुनस्तानि च शोधयेत् । 
अनर्घ्यद्रव्याणि चादाय गायव््या तत्र निक्षिपेत् ॥ ९२७ 

अभिघार्य घृतेनैव देवस्याभिमुखे न्यसेत् 
ततो द्रव्याणि चान्यानि पूजार्थाण्याहरेद्भधः ।। १२८ 

जावाहटनकविधिः 

देवस्य दक्षिणे पारे ध्यानमाविश्य चात्वरः । 

तिवातस्थितज््ख्करम्पप्रदीप इव चिश्चलः 11-९ २९ * 

नयने नासिका च सन्न्यस्य हृदये हरिम् । 
आत्मसूक्तं जपेत्पश्चात् स्वर्भुवर्भूस्थ इत्यपि ॥ १३० ॥ 

144 



मू धनिं नासिमड्घ्री च ्रमादेवस्य सस्पृशेत् । 

(यकार ' पादयोस्तद्र(दकार' हदये न्यसत् 

प्रणवेन वेष्टयित्वा तु विष्णुखक्ति विचिन्तयेत् । 

^ भूः परपद्य इति प्रोक्त्वा दे वदेवमनुस्मरन् 

निष्कलं ध्यानयोगेन ध्यात्वा सकलमच्ययम् । 

सड्धल्सप्य शक्ति देवस्य प्रणिध्या विनिवेशयेत् 

पात्रस्य शक्तियुक्त तत्कूर्चेनादाय वै जलम् । 
प्राणवुद् च्या कौतुकस्य मूर्ध्निं सस्ावयेद्ुध. 

विष्णुच् पुरुषं सत्यमच्युतञ्चातिरुद्धकम् । 

पञ्चमूर्तीस्सिमावाद्य दक्षिणे श्रियमेव च 

वामे महीं समावाह्य तत्तन्मूर्तीस्समर्चयेत् । 

अचनक्रमः 

"अस्त्वासन' सम॒च्चार्य चासन परिकल्पयेत् 

“विश्चाधिकाना"सुच्चार्य स्वागतं सम्यगाचरेत् । 
"मनो ऽभिमन्ते "न्त्युक्त्वातु देवेशमन्मान्य च । 
"त्वं स्नीति' च खमूच्चार्य पाद्य तत्राभिम्रर्य च 

“इन्द्रो ऽभिम^न्तेत्युच्चार्य पाद्य दद्याच्छियःपतेः । 
“शन्नो देवीति" मन्त्रेण दद्यादाचमनं हरेः 

“पो दिष्टे "ति पुरुषाय दद्यादाचमनीयकम् । 

।। 

|| 

९२२९ 

९२९ 

९२२ 

टर 

२ २३५५ 

२८ 

२२९५ 

९२८ 

“इमास्सुमनस' इत्युक्त्वा पुष्पाणि च समर्पयेत् ।॥ ९३९ 
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“योगे योगे"ति सत्याय समाने'^त्यच्युताय च । 
“पवित्रन्ते'ऽनिरुद्धाय दद्यादाचमनीखकम् ॥ 

“इम्रास्सुमनस" इत्युक्त्वा पुष्पं देवस्य दीयताम् । 
पुष्पमालास्समादाय चालद्कर्यान्मिनोरमम् | 

“इमे गन्धा ' इति गन्धञ्च नाभेरूर्ध्व प्रलेपयेत् । 
बृहस्पती 'ति चोक्त्वा तु धूपं दद्याच्चतुर्दिंशम् ॥ 

“शुश्राज्योतिरि"ति प्रोच्य दीपं देवस्य दर्शयेत् । 
'अजग्निरिन्द्रा "दिना विद्भानर्घ्य तत्रभिमरयित् ॥ 

इद्रियाणी "ति मन्त्रेण विष्णवेऽर्घ्य निवेदयेत् । 
“हिरण्यगर्भ इत्युक्त्वा पुरूषाय निवेदयेत् | 

इदमापर्शिवे "त्युक्त्वा सत्यायार्घ्य निवेदयेत् । 
अच्युताय ततो दद्यात्तत्पुरुषाय"मन्त्रतः 1 

"कयानश्चित्र" इत्युक्त्वा अनिरुद्धाय दीयताम् । 

पूर्वमुक्तन मन्त्रेण दद्यादाचमनीयकम् ॥ 

"इषे त्वोर्जेत्वे "ति जपन् मन्त्रेण स्नानमाचरेत् । 
क्रचन तोयमादाय प्रोक्षयेद्धिम्बमत्वरः || 

मि व्रस्सपर्ण" इत्युक्त्वा प्लोतेन विमुजेत्ततः । 
तेजो वत्सव" इत्युक्त्वा वस्रं देवस्य दीयताम् ॥ 

“स्रोमस्य तनूर^सीत्युक्त्वा उत्तरीयं टददेद्भुध्ः। 

भूतो भूतेष्विति जपन् भूषणानि समर्पयेत् ॥ 

पुनः पाद्यादिकं दत्वा मन्त्रैः पूर्वमुदीरितैः। 
ङपवीत-मग्नि दूते'ति दद्यादेवस्य चादरात् ॥ 
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दीपान्तमर्चयित्वा तु देवमानम्य चादरात् । 
एवं कौतुकमभ्यर्च्य पश्चादौत्सवमर्चयेत् 

स्नापनं बल्िबेरच्च पश्चादभ्यर्चयेद्भुधः। 

भोज्यासनम् 

अथावनीद्' मन्त्रेण मण्डलान्युपलिप्य च 

ततः पात्रं समादाय (जामा वाजस्य" चोच्चरन् | 

तत्राडदित्यं समभ्यर्च्य पुनः पात्राणि शोधयेत् 

शोधयेच्च तथा नित्यं हविःपात्राणि मन्त्रतः | 

अभिघार्य हविःपात्रं देवस्येति समुच्चरन् 

"अमरतोपस्तस्ण"पसिति हविः प्रक्षिप्य चात्वरः । 

सर्वोपदशखयुक्त सफलं व्यञ्जनैर्युतम् 

गडख्रण्डसमायुक्तमन्यै. देवार्पणोचितैः । 
भक्तियुक्तं गृहीत्वातु तुलसी तेषु निक्षिपेत् 

अन्रसूक्तेनायिमृश्य समाहितमनास्तदा । 

1 

। 

“यत्ते सुसखीम ' इत्युक्त्वा घूतमास्नाव्य कापिलम् ॥ 

(अलाभे गव्यमन्यद्रा कर्जयित्वा च माहिषम् । 
वर्ज्यमाजं माहिषं वाक्षीर दद्ध्यादिकं तथा) 

खद्धोदैः प्रोक्षयित्वा तु देवेशाय निवेदयेत् । 
"स॒ भूस्स्वय भूरित्युक्त्वा विष्णवे स्यान्निवेदनम्, 

"हिरण्यगर्भ * इत्युक्त्वा पुरुषाय च पायसम् | 

"इह पुष्टि" समुच्चार्य सत्याय कृसरं ददेत् 

14; 

२५५१९ ।| 
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२५५, २ ।। 

२८, | 

२ ५\५\ 1 

२५.६८ || 

२ ९\.9 1 
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"समा क्वर्ती"त्युच्चार्य गौल्यञ्चैवाच्युताय च । 
“त्रीणि पदे "ति चोच्चार्य जिरुद्धाय यावकम् । १९६९ 

एतान् मन्त्रात्समुच्चार्य पञ्छमूर्तितिवेदनम् ॥ 

देचीभ्याञ्च मुनिभ्याञ्च दद्यादेव क्रमेणदह | ९६२ ॥ 

होमः 

ततश्चाग्नि परिस्तीर्य चित्यहोम समाचरेत् । 
विमानदस्षिणे क्लृप्ते यागल्लालासुरस्ितम् ॥ १६३ 

सभ्यमोपासनं वाऽग्निमासाद्योज्ञ्वास्य मन्त्रतः । 

गन्धपुष्पैरक्षताद्यैरलद्धूत्य विशेषतः |} श्ट 

परिषिच्याद्धिरग्नौ तु वैष्णवान्तं चरु यजेत् । 
आज्येन मूर्विमन्त्रैस्तु देवेशाय तथा हुनेत् || १६५ 

देचीभ्याञ्चालयगतदेवेभ्योऽन्येभ्यणएव च । 

उपास्थायागिनिमादित्यञ्चालयं समुपात्रजेत् ।॥ १९६६ 

जतो देवादिना दद्यात् पानीय हरये तदा । 

शिष्यमादूय तत्काले बलिमानास्य मन्त्रतः 11 १६५७ 

बलिदानम् 

पुष्पगन्धसमायुक्त धूपदीपसरमन्वितम् । 
"~ 

वाद्यध्वतिसमायुक्तं तीर्थयुक्तं गुरु्त्रजेत् ।। ९६८ 

पुरतः क््वसुक्तेन वारिणा बलिमर्षितुम् । 
पश्चात् शिष्यो बलि दद्याद्रुरूदिष्टेन वै यथा ॥ ९६९ 
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तलिदाने क्रमः प्रोक्ते यस्तमाश्चित्य कारयेत् । 
प्रथमद्धारपालेभ्यो मूर्तिमन्त्रैरुपक्रमेत् 

पश्चाद्धिमानपालेभ्यः तत्तदिशि बलि ददेत् । 
इन्द्रादिलोक्पालानां ततः पश्चात् बलि क्िपेत् 

तोय तद्धा तु प्रथमं दद्यात् पुष्पं ततः परम् । 
गन्ध पश्चात् ततो धूप दद्याद्दीप ततः परम् 

बलं पश्चात् क्षिपेत्तत्र दद्यात् तोय ततः परम् । 

चलिल्लेषं समादाय भूतपीटे विनिक्षिपेत् 

पादौ प्रक्नाल्य चाचम्य प्रविशेदैवमच्दिरम् । 
५ तपीटादिपीटाति शिष्यस्तोयेन शोधयेत् 

स्यलशुद्धि कारयित्वा पश्चादाचमनं ददेत् । 

मुरवचतासः 

एलालवङ्गतक्कौलकर्पूराद्यैरनुत्तमैः 

“ध्य तात्परीति चोक्त्वा तु मुररवासं निवेदयेत् । 
पञ्चप्रकारः प्रणमेत् देवदेव समीक्ष्य वै 

उपचारार्पण यत्र ण्टानादं खमाचरत् । 

नमस्कारश्च विहित. पतिद्धव्यं समर्पणे 

अच्वबलिविधिः 

पश्चादटन्रनवसेः कल्पः विशेषेण म्रचवक्ष्यते । 

बलिविध्युक्तमार्गेण चित्यं यात्राबलि ददेत् 
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ल्िपात्रं समादाय खो धयेच््ुद्धवारिणा । 
बलिपात्रे शुचौ तस्मिन् समावाह्य न भास्करम् 

ल्यन्र तत्र तिस्िप्य उक्तरूपं मनोहरम् । 

देवस्य पुरतो न्यस्य तस्मिन् देवेशमर्चयेत् 

शिष्यं सोपानग स्थाप्य तत्रावाद्ध खगाधिपम् । 

गरूड च्यानसं युक्तं "रहस्पति^रितिच्नुवन् 

बलिपात्रं समानाय्य शिष्यस्य शिरसि न्यसेत् । 
प्रदक्षिणं ततो गत्वा आलयं परितः क्रमात् 

मृदुवाद्यसमायुक्त वेदध्वनिसमस्वितम् । 
धूपदी पसमायुक्त छत्रचामरसंयुतम् 

मयूरल्यजनैश्चापि बर्हिपिच्छैः समायुतम् । 
अन्यैर्यथालाभलन्धैः कू्यदद्धामप्रदक्षिणम् 

गो पुरात्तु बहिर्गत्वा वेदध्वतिसमायुतम् । 
सर्ववाद्यसमायुक्त स्तोत्रध्वनिसमायुतम् 

द्वितीयावरणेऽप्येवं तुतीयावरणे तथा 

प्रदक्जिणं शनैर्गत्वा भूतपीट परीत्य च 

ततोऽ भ्यन्तरमाविश्य मरदुवाद्यसमन्वितम् । 
वीशस्य पश्चिमे स्थित्वा देवमीक्षेत चादुतः 

घरदीप समानीय पाद्यमाचमनं ददेत् । 

वेश्या तद्दीपमादाय सर्ववाद्यसमायुतम् 

देवेशं त्रिः परिक्रम्य उपचारक्रमं चरेत् । 
शिष्यो बल्ययमादाय विष्वक्सेनाय दापयेत् 
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बलि शिष्टं समादाय भूतपीडठे च निस्षिपेत् । 
पादौ श्रक्षाल्य चाचम्य देवागारं विशेद्भरुः || १९० ॥ 

देवस्यायिमुखे स्थित्वा पूजकः सम्प्रणम्य च । 
जपेत्पुरुषसूक्तञ्च विष्णुसूक्तमथापि वा ॥ ९९१९ ॥ 

"अतो देवादि मच्ान्वा द्रादशाक्षरमेव वा| 

जप्त्वा-तु देवं प्रणमेत्स्मरन् देवं मुहुर्मुहुः । 
प्रातरेवं समभ्यर्च्य सूर्योपस्यानमाचरेत् ॥ १९२ 

मध्याह्वार्चनम् 

अजत ऊर्ध्व प्रवत््यामि मध्याहवे चार्चन क्रमात् । 
स्नात्वा स्नानकिश्वानेन सूक्तानि च जपेक््रमात् ।॥ १९९३ ॥ 

देवालय शनैर्गत्वा प्रदक्षिणमथाऽचरेत् । 
पूवेक्तियैव मत्रेण कवाटरोदघ्ाटनं चरेत् | ९९.२४ || 

अभ्यन्तरं प्रविश्यैव देवमानम्य पूर्ववत् । 
सशिष्यमाहूय तत्काले द्रव्याण्यपि च सम्भरेत् ॥ ९९५ ॥ 

पृवक्तिन विधानेन पुष्पन्यासं समाचरेत् । 
कौतुके च तथा कुर्याच्छिवादीनाच्च पूजनम् ॥ ९९६ ॥ 

पाद्याद्य््यन्तिमेवं स्यात् त्रिषु कालेषु पूजनम् । 
उपर्युपरि पुष्पाणि त्रिषु कालेषु सन्यसेत् | १९७ ॥। 

अतीतेऽहसि रात्रौ च पुष्पं तिर्मखाल्यतामियात् । 
तस्मात्सदा प्रातरेव निर्मल्यपरिशोधनम् ॥ १९८ ॥ 
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प्रालानामितरेषाञ्च तत्तत्काते विसर्जनम् । 
(उत्सवेष्वन्यकालेषु मालाश्चान्यास्समर्पयेत्) 

धात्रादीनर्चयित्वा तु पाद्याद्यर््यान्तमेव च ।॥ १९९ ॥ 

देवदेवेशमाराध्य पाद्याद्यैश्च विधानतः । 

पुवेक्तिन विधानेन हविर्भिस्सन्निवेदयेत् ॥ २०० ॥ 

स्नानादीन् विग्रहान् हित्वा पूजनं दशभिस्िभिः । 

सायमचनम् 

सायञ्चैव तथा कूर्याननित्यमेवन्तु पूजनम् । २०९ ॥ 

अर्धरात्रे तु पाद्यादि दत्वा दीपान्तमेव च । 

पूवेक्तिन विधानेन हविभिस्सन्निवेदयेत् । २०२ ॥ 

ततश्चाचमन दत्वा मुखवास निवेदयेत् । 
पूवेक्तिन क्रमेणैव द्वारसद्वुटनं चरेत् | २०३ ॥ 

((-114[0{€7 2) 
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अथातः कौतुकादीनां लक्षणं संप्रवक्ष्यते । 
अर्चा च कौतुक प्राणो वर एकार्थवाचकाः ॥ १॥ 

अर्च्यत्वाज्जलपुष्पाद्यैः कीर्तितार्चेति सूरिभिः । 
सर्वमङ्गलकारित्वात्कोतुक ह्यभिधीयते ॥ २ ॥ 

सर्वेषां प्राणभूतत्वात् प्राण इत्युच्यते बुधैः । 
श्री भूदेव्योर्वरत्वाच्च वर इत्यपि कीर्तित, ॥ ३ ॥ 

कोतुक स्नापनं बिम्बमौत्सवं त्रीणि कारयेत् । 
दारुः शिला चताग्र च रजतं रुक्ममित्यपि । ४ ॥ 

उक्तानि कोतुकादीनां द्रव्याणीमानि पञ्च च । 
दारवाच्छैलज श्रेष्ठं शैलजात्ताग्रजं वरम् ॥ ५ ॥ 

ताप्रजाद्राजतं श्रेष्ठ राजताद्रुक्मज वरम् । 
दारवाच्छैलजार्चायाः फलं शतगुणं भवेत् ॥ ६ ॥ 

133 



सौलजात्ताम्रजे िम्बे खसहस्नरमधिकं फलम् । 
ताग्रजाद्राजते लिम्बे त्वयुत फलमुच्यते 

राजताद्रुक्मजार्चायामनन्त कथ्यते फलम् । 
रुक्माभो रुक्मगर्भश्चदेवो रुक्ममयो हरिः 

सर्वस्य सान तस्मात्सपिय चाप्यविनालि तत् । 

बहूना कि प्रलापेन रुक्म किष्णुरिति स्मृतम् 

अयसा त्रपुणा कास्यरीतिकासीसरकैर्बधः । 
न कुयद्दिवतारूप कुयच््विदधाभिचारिकम् 

चक्रादीनयसा वापि कारयेदायुधान् बुध. । 

धववेरस्य मान यत् त्रिभाग कारयेच्च तत् 

तस्यैकभागमान तु कौतुक चोत्तम भवेत् । 
स्नपनं च तथा िम्बमुत्सव च तथेव च 

व्यक्तं सर््राद्धस्रपूर्ण सर्वाभरणसयुतम् । 
सौन्दर्येण समायुक्त लक्षणेन समन्वितम् 

शिल्पशास््राक्तमार्गेण शिल्पिभिः कारयेद्भुधः । 
ध्रुतव्रेरं नवांश तत्कृत्वैकाशं व्यपोद्य च 

शेषा त द्विधा कुयदिकभागेन संमितम् | 
उत्तम पथ्यम चैव तत्कोतुकमृदटाहतम् 

एवमेव यथान्यायमेकोनं तत््सिधा कृते । 

तत्रैक भागेन मित कौतुकं स्यात््मेणवै 

उत्तमादधम चापि मध्यमादुत्तम तथा| 

मथ्यमान्मध्यम चापि मच्यमादट्थ्म तथा. 
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अश्मादुत्तम तद्रदधम मध्यम तथा) 
धवववेरं नवार तत्करृत्वैकाशेन कौतुकम् 

अधमाधममित्युक्त यथाशक्त्या तु कारयेत् । 

शिलया दारूणा लिम्बमोत्सव न विधीयते 

श्री भूम्यावपिते देव्यौ कारयेत विधानतः । 
देवस्य बाहूमान तदेव्योमनिमुदाहतम् 

तटद्रव्येण तथादेव्यौ कोतुकस्यतु कारयेत् । 
स्व्थानक्र कौतुक देव्यौ स्थानके कारयत्तथा 

जासीने चासने देव्यौ सहैव पृथगेव वा । 

ध्रुवतरेरानरूप तु कौतुक कारयेत्तथा 

श्रुवे स्व्थिते स््यित्त कु य्धिम्बं तत्कौतुक तथा । 
आसीने चासन वापि स्थानकं वा विधानतः 

ध्तबेरे शयानेऽपि शयनं प्रतिषिध्यते । 

शयने चासने वापि स्थानकं वा समाचरेत् 

धरुवे स्व्यिते समासीन कोतुक नैव कारयेत् । 
उासीने कौतुके वापि स्व्ित वाप्ौत्सवं भवेत् 

विधिना कौतुकं विम्बरमोत्सतव्रं स्नपन तथा| 
ताति त्रीण्यपि विम्बानि कारयेत यत्नतः 

क्रो तुकेन च तुल्यं तदौत्सत स्नपनं भवेत् । 
ध्रुवबेरानुरूपं तु कौतुक त्विति शासनम् 

यथोचितानि चिम््ाति तथान्यानीति केचन । 
न्यूनाधिक्रषु चान्येषु दोषो नास्ति ततो द्विजाः 
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विम्बमानाद्भुलेनैव द्वाद शाङ्घुलमानकम् । 
सर्येष्वपि च सर्वत्र सामान्यमिति चापरे 

वाराह नारसिंहं च रामं कृष्णं तथैव च । 

कारयेत्कोतुक तद्वच्चतुर्भुजमथापि वा 

मत्स्यं कूर्म वराहं च नारसिहं च वामनम् । 

चरिविक्रम तथा बिम्बमौत्सव नैव कारयेत् 

विष्णु चतुर्भुज लिम्बमौत्सवं तत्र कारयेत् । 
ध्रुवे त्रिविक्रमे वापि वामने च तथैव च 

बिम्बं चतुर्भुजं चेव कौतुक स्थितमेव वा । 
त्रेरायापे त्रिधा कुयत्तिस्यैकांशः समुच्छ्यः 

चत्वा चतुरश्र वा पीठं कुयद््विधानतः। 
यामं तत्सम कयद्धिस्तारश्च समस्तथा 

तेनैव तत््रभां कूयद््धिपरीतं न कारयेत् । 
प्रभा ्रियषिका कयद्दिवदेवस्य शार््िणः 

तद्यष्ठीनां च विस्तारश्चेकैक गोलकं भवेत् । 

द्रादशाद्भुलमानं तत्मभाविस्तारमिष्यते 

देहलच्धाह्मुलं चति तद द्भुलमुदाहतम् । 
एकयषटिप्रभामेव श्रीभूम्यादिषु कारयेत् 

येन कोतुकमुद्धिषठं तेन पीठं प्रभामपि । 
अन्यथा चेन्महादोषस्तस्मात्तेनैव कारयेत् 

उपर्युपरियष्टीना रश्मयस्तिरातिः स्मरताः । 
तच्छिखायामविस्तार यथासौन्दर्यमेव च 
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न स्लिष्टा चैव विरलाश्चरोभयत्र समाः स्मृताः | 
ऊर्ध्वायानेव तान् कृ्यत्पिर्धयोरुभयोरपि 

दक्षिणे दक्षिणावर्तौ वामहस्तात्त् वामतः | 
इन्द्र चापतिभा यष्ठिङ्शिखिवद्रश्मिमालिकाः 

ल्यपोद्य मकुटादुर्ध्व चतुर ङ्खलमसुन्नतम् । 
भागं भाग व्यपोह्यौव पार्धयोश्चक्रशङ्ुयोः 

मधूचिष्टेन विधिना कारयेद्युक््तिहेतुभिः। 
अथवा कोतुकादीनि कारयेदेवमेव वै 

मूलबिम्बस्य चायामं त्रिधाकृत्वैव तस्य च । 
एक भाग व्यपोद्धौव द्विभागं सप्रगृद्यच 

कारयित्वा प्रभां तत्र सुपीरे योजयेच्छ्ुभाम् । 
अथवा पार््धयोः शद्ध योजयेत्तत््रभा तथा 

पीटस्य पार््योर्बहधि यन्त्रस्य सुषिरं धतम् । 

तद् द्विभागं त्रिधा करत्वा समस्तं चोत्तम भवेत् 

द्विभागं मध्यमं प्रोक्तमेकभाग तथाधमम् | 
तथैककं त्रिधाकूर्यान्निवथेति च केचन 

सामान्यप्रतिमां कुर्वन्नेवमेव विधानतः । 

द्वाद शाद्धुलमान वा बिम्बानामद्घुलन वा 

अष्टाद शाद्भल वापि विशत्यद्कुलमेव वा । 

अधमं मध्यमं श्रेष्टं क्चित्सामान्यमुच्यते 

षडद्भुलविहीन वै बिम्ब नैव च कारयेत् । 
षडद्धुतलाधिकं बिम्बं सर्वलोकशुभप्रदम् 
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थ सामाच्यकिम्ब तद्यद्धिम्बे लौकिक तथा 

द्रे जिम्बे कारयेटेवसिति कचिद्रदटस्तिच 

ाहत्याष्टभिरुन्पानमर्है भक्तावलशेषिते । 

एतदायमिति परोक्तं तेन युक्त तु वृद्धिदम् 

चृहन्मान समाहत्य हत्या तु दशभिः पुनः । 

शिष्टमेतद् व्ययं प्रोक्तं व्ययत्वेन धनं भवेत् 

उन्मानमम्रमाहत्य भक्त्या तद्रस्भिः पूनः । 

शिष्टं योनिरिति प्रोक्तः शुभं योनौ तु वृद्धये 

ध्वजो धूपश्च सिहश्च श्चा वृषो गर्दभो गजः । 
काकश्ेत्यष्ट संप्रोक्ता योनयस्तदनुक्रमात् 

पूर्वपूर्वं शुभं पोक्तमपर त्वशुभं तथा । 
वर्धते ऽछभिरुन्माने सप्तकविशति भाजिते 

भक्तल्यय च तचिष्टे नक्षत्रमिति चोच्यते । 

यजमानानुकूलं च यददिनं तत्समाहरेत् 

वर्धते ऽषछटयिरुन्माचे जिता तद्धि भाजिते । 

शिं तिथिरिति प्रोक्तं परथमादिक्रमेण च 

हृत्वा नवधिरुन्मान सप्तभिस्तद्धि भाजिते । 

शिष्टं वारमिति प्रोक्त शुभवारं समाहरेत् 

हत्वा चतुर्भिरुन्मानं भाजिते कर्मभिः पुनः । 

तच्िष्टमंशकं प्रोक्तं गृह्णीयादंशक शुभम् 

सामान्यतो दिने चैव ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् । 
विमानस्थानुरूपं हि धुवबेरं शुभं भवेत् 
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धु वरूपानुरूपं च कौतुकादित्रय स्मृतम् । 
सर्वैरायाद धस्तस्य नेष्यते तत्क थचन || ६३ ॥ 

पश्चात्संस्थापयेद्विद्रान् स्थापनोक्तविधानतः। 
ईप्सितान् लभते कामानिहामुत्र न सशयः ॥ ६४ ॥। 

((-118{21€ 24) 

ग्नि नर > > 

(2) 

^+ (> ध्व ~ २ गतता 

दारुसग्रहमारभ्य यावन्नेत्रनिमीलनम् | 
यथोक्तं बेरसस्कारं कारयेच्छिल्पिना बुधः ॥ १ ॥ 

शिल्सिस्पर्विशुद्ध्यर्थमक््युन्मेषादनन्तरम् । 
कुम्भं सूत्रेण वसाभ्यां वेष्टित पूतवारिणा ॥ २ ॥ 

पूरयित्वाऽथ देवाग्रे शालिराश्युपरि न्यसेत् । 
ब्राह्यमासनमास्थाय कुम्भदक्षिणपार््धतः ॥ ३ ॥ 

शमीपलाशपत्राणि दर्वाप्राणि शुभानिच। 
अक्षताश्च कुशाग्र च पुण्यपुष्पाणि काञ्चनम् | 2 ॥ 

वदन्वे विष्णुगायत्री सर्वमितत्पृ थक् क्षिपेत् । 
इषेत्वोर्जेत्यादि जपन्राप उन्दन्तु चैव हि ॥। ५ ॥ 

तत्त॒ तन्तुभिरावेष्ट्य मच्त्रानपि च वेष्णवान् । 

कूर्चेनैव तु तत्तोयमधिमुश्य समाहितः ॥ ६ ॥ 
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तदम्बुना कुशाग्रेण तप्तचामीकरेण च । 
जापो हिरण्यवर्णादिपवमानादिभिस्िसिः 

श नो देवीरभीत्युक्त्वा पुरुषसूक्तैश्च वैष्णवैः । 
शद्ध्यर्थ पोक्षयेद्धेरं पुण्याहमपि वाचयेत् 

एव चित्रप्रतिष्ठाया चिच्राभासे च कारयेत् । 
रात्रिहोमं समाप्यैव दिवा वै स्यापयेत्क्रमात् 

वास्त॒होम समुद्दिश्य मल्दिरस्योत्तरे तथा । 
ओपासखनाग्निकण्ड च कल्पयेत विधानतः 

यद्भा श्रामणकाग्नि च कर्यदिति च केचन । 
वक्ष्येऽहं यागशालायामग्निक्कृण्डप्रकल्पनम् 

प्राच्यामाहवनीयं स्यादन्वाहार्य तु दक्िणे। 
पञ्चिमे गार्हपत्य स्यादावसथ्य तथोत्तरे 

मध्ये सभ्य च कर्तव्य शय्यावेद्यास्तु पूर्वतः । 

उत्तरे शयनाद्धाथ कारयेदिति केचन 

पञ्चाग्निलिक्षणं चापि तेषां कुण्ड च व्यते । 
ब्रह्याऽग्नि पञ्चधा सृष्ट्वा पञ्च लोकेष्वकल्पयत् 

स्वर्गे चाहवनीयं तु प्रतिष्ठाप्य ततः परम् । 
तथान्तरिक्षे ऽन्वाहार्य द्वितीयं परिकल्प्य च 

भूम्यां च गार्हपत्यानि महलेकि तथैव च । 
जवसथ्यं जनर्लोक सभ्यं चाग्निमकल्पयत् 

चतुरश्रो यतः स्वर्गः कुण्डं चाहवनीयकम् । 
चतुरश्रं समारब्यातं चापवच्चान्तरिश्षकम् 
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करृत्वान्वाहार्यस्य रूपं धनुषो रूपवत्ततः । 
ञजाकरतिर्मण्डलाकारा भुवेस्तस्मात्तदाकृतिः 

कण्डं च गाहंपत्यस्य महर्त्लोकस्िकाश्रकः । 
आजावसथ्यस्यतु प्रोक्तं तथा कुण्ड त्रिकाश्रकम् 

चतुरश्रो जनर्लोक: कण्डं सभ्यं च ताद् । 
पौण्डरीक तपोलोकं पद्याग्नि तु दलैर्खतम् 

समभ्यस्य दक्षिणे कार्य पौण्डरीकं ऋ्रमाद्भुधैः । 
उकारं चाप्यथेतेषां तत्तल्सोकसम विदुः 

द्रात्रिशदङ्घुलायामामूर्ध्ववेदि चतुर्दिशम् । 
चतुरद्धलविस्तारां कोलकोत्सेधसयुताम् 

क्रत्वा परिगतामेवमधोवेदि च कारयेत् । 
अधो वेद्याः सुमुत्से धविस्तारौ भागकौ मतौ 

कुण्डमध्ये चतुर्विंशत्यद्भुलायतविस्त॒तम् । 
भागनाह च कर्वीत चतुरश्र समन्ततः 

निम्नं पञ्चाद्खुलं वापि षड्द्भुलमथापि वा । 

कूण्डमाहव्रनीयाग्नेरेवमव विधानतः 

कृण्डमौपासनस्याग्नेर््ञेयमाहवनीयवत् । 
अङ्गुल्या पञ्चविशत्या चतुर्भिश्च यवैः सह 

त्त भ्रास्यात्तदर्ध तु व्यपोद्योत्तरतः क्रमात् । 
तद्टस्िणे ऽन्वाहार्यस्य कण्डं कयद्विधानतः 

अष्टादशाङ्घुलं श्रान्त्वा वुत्तं सरपूर्णचन्द्रवत् । 

पिमे गार्हपत्यस्य कूण्ड विद्याद्यथोदितम् 
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उयष्टाज्घुलं रसघ्नं तु यवैः षडिभः स्रमन्वितम् । 
भुजातत्वेकात् त्रिकोण स्यादात्रसथ्यस्य कुण्डकम् 

भुजास्तिसस्तु कुर्बोति दक्षिणोत्तरपध्िमाः । 

सङ्खताग्रासु सर्वासु तरस्रिकोण भविष्यति 

भागं तु परितो हित्वा शेषं निम्नं षडद्लुलम् । 
अधोवेदि च परितश्चतुरङ्गुलविस्तृताम् 

एव द्विवेदिसहित कण्डान्येतानि कल्पयेत् । 
वेद्योरभागस्तु विस्तारश्चैकैको भाग उन्नतः 

द्रात्रिशदद्भुलायामामूर्ध्ववेदि चतुर्दिशम् । 
वदिस्तु मध्यमा प्रोक्ता द्विचत्वारिंशदङ्कुला 

पञ्चाशदद्ुलायामा हय धोवेदिः समन्ततः । 

तिसृणामपि वेदीनां चिस्तारश्चोच्छयस्तथा 

प्रतिष्ठाद्भुलमुद्दिष्ठं प्रत्येकं च तथेव च । 
मध्यवेद्यास्तु विस्तारः पञ्चाङ्कुलसिति स्मृतम् 

कुण्डमध्ये चतुर्विंशदङ्कुलायतविस्तृतम् । 
निम्नमष्टाङ्घुलं कापि दशाङ्ुलमथापि वा 

अग्नेः सभ्यस्य कुण्ड च कुयदिवं विधानतः । 
कुण्डं श्रामणकाग्नेश्च कुर्यात्सभ्याग्निकुण्डवत् 

सभ्याग्निकुण्डवत्सर्व निम्नमकर्ङ्कलिं स्मृतम् । 
सभ्याग्निकुण्डादाग्नेय्यां पौण्डरीकं प्रकल्पयेत् 

द्वाद शाद्धुलमुत्सेध समवृत्त प्रकल्पयेत् । 
अष्टादशभिरध्यर्थेरद्भुलीभिर््मीकृतम् 
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वृत्त तदुर्ध्ववेदि स्यात्पौण्डरीके विशेषतः । 
भित्तेरुूत्से घविस्तारमृर््ववेद्यास्तिकोलकम् 

शेष निम्नं च कर्तव्य निम्नमष्टद्भुलं भवेत् । 
मच्यवेदिसयुत्से धं विस्तारो भाग उच्यते 

अध्चोवेद्याः समुत्से धश्चतुरद्गुलमेव वै । 
षडज्घुलं तु विस्तारो दलैः षोडशभिर्युतः 

शल्यलोष्टतुषाद्करतुणभस्मादिहीनया । 
मृदा वा वालुकािर्वा कुण्डान्येतानि कल्पयेत् 

ठेखान्यां यागश्ालायामौपासनविधानतः । 

शश्र च स्नपनार्थतु कर्तव्यं तद् द्विवेदिकम् 

अथवा विम्बपीडटं तु यावदायतविस्तुतम् | 

पीठस्य परितस्तस्य चतुर्दिक्षु तथेव च 

शश्र भागाधिक कु्यदुत्तरे जलमार्गकम् । 
दक्िणोत्तरयोर्दैव्योः चथ कुयत्तिथैव च 

एतेषामेव वह्लीचां वक्ष्यते नामिर्णयः । 

अग्निहोत्रादिकं हव्यं सर्वमाहूतिखंज्ञकम् 

आदाय तेन हव्येन होतव्यो ऽ यं द्विजातिभिः । 
तस्मादाहवनीयाख्यां गतो वद्िर्महाद्युतिः 

हो इत्येव विषादोऽपि विषादो दुःखमुच्यते । 

दुःखं तापत्रय प्रोक्तं तापो हि नरकः स्मृतः 

तस्मात्तु नरकाच्नित्यं यस्मिन्नग्नौ हुतं सदा । 
त्रायते यजमानं तदग्निहोत्रमिति स्मृतम् 
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अग्नेश्चाहवनीयस्य यस्मादटाह्ियते तथा 

ततो ऽन्वाहार्य इत्युक्तो दक्षिणाग्निः पुरातनैः 

दक्षिणे कल्प्यमानत्वात् दक्षिणाग्निश्च स स्मृतः । 

धार्यो गृहपतेर्यस्माद्रार्हपत्य इति स्मृतः 

वसत्यावसथे यस्मादावसथ्यस्ततो भवेत् । 
त्रषिष्वग्निषु वेदेषु देवेष्वपि पितृष्वपि 

सभ्यंगतेषु मुख्यो ऽ भूत्तस्मात्सभ्य उदाहतः । 
त्रीनग्नीन् वाथ पञ्चाग्नीनाहिताग्निर्जहोत्यमून् 

आवसथ्याख्यया केचिदाहुरौपासन च वै । 
विवाहादि गृहस्थेन निधायाजस्वरमेव च 

होमैरुपासनादग्निरौपासन इतीरितः । 

भटो हयाहवनीयस्य चाग्निरौपासनो यतः 

कण्डमौपासनस्यापि ज्ञेयमाहवनीयवत् । 
साकल्यमग्निहोत्रस्य तपसां चापि चालनम् 

विचिन्त्य श्रमणे चाग्नि बरह्मा यमस्ुजत्पुरा । 

तस्माच्छामणकं प्राहुरग्निमेतं पुरातनाः 

सभ्याग्नैरेव भिन्रोऽभूदग्निः श्रामणको यतः । 
तस्माद् द्रयोरग्निकुण्डं तुल्यमेवेति संस्म्रतम् 

एष श्रामणकाग्निस्तु वनस्थस्य विधीयते । 
गृहस्थो ऽग्नि यथा नित्यं जुहोत्यौपासनं बुधः 

श्रामणकं वनस्थोऽपि तथा नित्यं जदहोति च । 
हत्पुण्डरीकादन्योऽग्निः संजातो ब्रह्मणस्तु यः 
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हत्पण्डरीकजातत्वात्पौण्डरीकं हि तद्विदुः । 
तस्याकारश्च कुण्डस्य पुण्डरीकवदुच्यते 

तपोतलोकश्च खत्यं च विष्णोर्लोको जनस्तथा । 

पौण्डरीकाधिदेवस्तु नारायण इति स्मृतः 

सर्वनिष्कृतिहोमार्थ ्रतूनामुत्तरः क्रतुः । 
तदग्नौ सर्वकाम्यं च यजेदित्याह पूर्वजः 

यथैव वायोरेकस्य पञ्चधा भेद उच्यते | 

तथेव मूरतेर्विष्णोश्च सर्वप्राणिहिताय वै 

नामरूपादि भेदेन पञ्चधा भेद उच्यते । 

एष पुरुषः पञ्च धा पञ्चात्मेत्याह क्च्च्छतिः 

तथा तदर्थमग्नेश्च नाममन्तरक्रियादिषु । 
पञ्चधा भेदमिच्छन्ति प्रतिष्ठायां हरेः घरभो. 

पञ्चमूर्त्यधिदेवास्तान् पञ्चाग्नीन् परिकल्पयेत् । 

विष्णुमूर्तिस्त॒ खभ्याग्नेरधिदेवः प्रकीर्तितः 

तथेवाहवनी याग्चेः पुरुषो देवता स्प्रतः । 
सत्यो ऽन्वाहायदिकश्च गार्हपत्ये ऽ च्युतस्तथा 

आवसथ्य ऽनिरुद्धश् पञ्चानां पञ्च देवताः । 
मध्ये विष्णुस्तु पुरुष. प्राच्यां सत्यस्तु दश्िणे 

प्रतीच्यामच्युतस्तद्वदनिरुद्धस्तथोत्तरे । 

तत्तदैवत्यवद्धोमं तत्तदेडो षकल्पयेत् 

आआद्येष्टकाचां चिन्यासो मर्भघ्रक्षेपण तथा । 

मूर्घेष्टकाना न्यासश्च धुवसस्यापनं तथा 
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महाप्रतिष्ठा श्रेष्ठा च प्रतिष्ठा पञ्चधा स्मृता । 

पञ्चप्रतिष्ठास्वेतासु पञ्चाग्नीन् जुहुयात्तथा ॥ \७३ ॥ 

पञ्चधाऽग्नीन् व्यक्रामद्धिराडित्याह वै श्रुतिः । 
देव्योश्च कोतुकस्यापि स्नपनस्योत्सवस्य च ॥ ७ ॥ 

सह प्रतिष्ठा चेत्तत्र पृथग्घोमं न कारयेत् । 
परितो यागशालायां तस्य तस्य दिशि क्रमात् ॥ ७५ ॥ 

दिग्देवतानामष्टानामन्येषा च यथाविधि । 

ओपासनाग्निकृण्ड च कारयेत पृथक् पुथक् || ७€ ॥। 

अथवाप्यालये तेषां कुण्ड कुयद्विधानतः । 

दिग्देवानां च होमस्तु दिशाहोम इतीर्यते || ७९७ || 

सर्वेषां परिवाराणां प्रत्येक होममुत्तमम् । 
दिग्देवतानामष्टाना होम वै मध्यम विदुः ॥ ७८ ॥ 

देवस्य पौण्डरीकाग्नि पञ्चाग्नीनपि कल्पयेत् । 
अधमक्रममेन वै वदन्ति मुनयोऽपरे ॥ ७९ ॥ 

विष्वक्सेनस्य वीशस्य होमं सर्वत्र कारयेत् । 
एतद्रहस्यमस्मपभ्यमुदितं विखनसा पुरा || ८० ॥। 

(( 11827 2०) 

नैनैर नैः नैः नैः 
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एव करृत्वाग्निकुण्डाति पश्चादग्नीश्च साधयेत् | 

अरणि चैव संन्यस्य पूजयित्वा विधानवित् ।। ९ 

पट्टि कामुत्तरा चैव हरिणीपिति चार्चयेत् । 

दण्डे विष्णु खमभ्यर्च्य तत्रैवाग्नि च पूजयेत् । र 

ञाचार्यः प्राङ्मुखो भूत्वा योजयित्वा तु मन्त्रतित् | 

मौञ्जी च त्रिवृता रज्जं मथनार्थ समाहरेत् ।। ३ 

जातवेदेति च जपन्नरण्यां मथन चरेत् । 

यावदग्निः समुत्पद्यत्तावद्यत्नेन मन््रकित् || 

परितस्तु करीषाद्यैर्योजयित्वा ततः परम् । 
उअग्निमादाय चोत्यन्नमय त इति चोच्चरन् || ९ 

तुषेन्ध्नादि निक्षिप्य सम्यगग्नि सुरक्षयेत् । 
उअनेनैवाग्निना सर्व होमक्छर्म समाचरेत् || € 

उाचार्यो यजमानश्च स्थापक्का ऋत्विजो ऽपिच | 

प्रतिष्टादित्रसात्पूर्व पञ्चमेऽद्धि ज्यहऽथवा || ७ 

पूर्वद्यार्वाथ पूर्वाह्णे वरयेदुक्तलक्षणान् । 
मन्त्रसूत्रविद शिष्टान् पत्नी युक्तानतिल्दितान् ए. 

वेरत्राचखन सूत्रेण निषेकादिक्ियान्वितान् । 
ओौपासन जप होमं वैश्वदेव च कुर्वतः ।। < 

प्रपन्नान् भक्तिसयुक्तान् सर्वकर्मसु निश्चत्नान् | 

दु ग्गणुसमायुक्ताश्चत्वारः स्थापका- स्मृताः ॥ ९० 
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अलाभे च त्रयो वापिद्धौ वा ग्राह्यौ तु तद्भुणौ | 
जिम्बानां कौतुकादीनां सर्वेषां तु पृथक् पृथक् 

यावन्तस्तत्र होमाः स्युस्तावन्तोऽध्वर्यवः स्मृताः । 

त्रच्त्विजौ ब्रह्यसोमौ द्वौ होता चैकस्तथेव च 

अक््युन्मेषणहोमार्थ वास्तुहोमार्थमेव च । 

स्नपनार्थ ज्रयः प्रोक्ताः स्व्दिवार्यनाय वै 

पञ्चाहीनान् खदस्यांश्च उपद्रष्टारमेव च 
संन्यासिनो वनस्थान् वा न गृहणी यात्पदाथिनः 

पदाथिनो गृहस्ष्याश्च ग्राद्या वा ब्रह्मचारिणः । 

सुचत्ताः परिपू मन्त्रकल्पविचश्चषणाः 

न दुष्टा न दीर्घाद्खिन हृस्वाद्घ न मत्सरा. । 

योग्यानेवात्र संयोज्य गुरुवै याजयेत्क्रमात् 

ालयस्योत्तरे पार््च वास्तुहोमः सुहूयताम् । 
वास्तुहोमश्च यत्रोक्तस्तत्र वै वास्तुपूरुषम् 

कल्पयित्वा विधानेन दशतालेन मानतः । 
वास्तुहोमश्च यत्रोक्तस्तावत्तस्याद्धमुच्यते 

प्राकर्शिरोऽध्ोमुखः शेते भूमिस्यःसतु सर्वदा । 
एव सखकल्प्य मनसा वास्तुहोमं समाचरेत् 

कुसषिप्रदेशे कुयच््विद्धनधान्यविकर्धनम् । 
ऊरुबाहुपष्देशे तु सदावीर्यकिवर्धनम् 

मुखप्रदेशे कुयच्चित्पुत्रपौत्रविवर्धनम् । 
नाभेर घस्तात्सर्वत्र कुण्डमग्नेर्न कारयेत् 
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वास्तुहोम च जहुयात्सूय्रोक्तेन विधानतः । 
पर्यग्निपञ्चगव्याभ्यां सलोधयेदालयं तथा 

अधथिवास्गवं देवमादायाभ्यर््य वै ततः। 

आलयाभिमुरे देशे विष्टरे विन्यसेत्पुनः 

स्नात्वा पदार्थिनः सर्वे श्चेतवस््रानुलेपनाः । 
परिधायाहतं वस्र सोत्तरीयाङ्घुलीयकाः 

यजमानोऽथ तत्काले श्रद्धया देवसंनिधौ | 

मधुपर्क च संदद्याद्रर्वादिभ्यस्ततः परम् 

पूजिताश्च तथा कुर्युः स्वं स्वं कर्म यथाविधि | 
आधारं सर्वकृण्डेषु कूर्वन्वैरवानसेरितम् 

मथितार्मिनि समुज्ज्वाल्य शुष्कैरे वेन्धनैर्भशम् । 
वर्धयित्वा शरावे तं पृथगेव प्रगृद्यच 

अलाभे मयितस्याग्नेराचार्यागारतो हरेत् 1 

यजमानगृहाद्धाथ श्रोत्रियागारतोऽथवा 

अदिः करकमापूर्य दस्िणेऽग्नेर्निंधाय च । 

दर्भेष्वन्याश्च संभारान् संभत्योत्तरपार््धतः 

एतोच्विन्द्रादिमनच्तरैश्च म्रोक्षणोल्तेरनादिकम् । 
कुयर्त्कण्डे निधायाग्नि प्रज्वाल्यैव च मन्त्रतः 

पञ्चिमाभिमुखासीनं ध्यात्वैवाग्नि प्रणम्य च । 
वैयानसेन सूत्रेण सर्वमाघारमाचरेत् 

विशेषं संप्रवक्ष्यामि पञ्चाग्नीनां पृ थक्क् पृथक् । 
षर् त्रिशदङ्कलैः कूचैर्द्धितीयस्यां तथेव च 
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वेद्यामग्नि परिस्तीर्य परिधीश्च तिथध्ायचख। 

ऊर्ध्वामौ समिधौ न्यस्य चोध्व्विद्यां यथाविधि 

पुष्पाद्यैर्विग्रहैरेवं तथा्ध्याचमनान्तकः । 
इन्द्रानीनपि दिग्दे वानभ्यर्च्याष्ठ च दसिणे 

पारे ब्रह्याणमभ्यर्च्य सोमं चोत्तरतोऽर्चयत् । 

प्रणिधी द्वे निधायैव चोत्तरप्रणियौ जले 

अग्न्यादिसर्वदे वांश्च आवाद्यैव ततः परम् । 
गार्हपत्याग्निसित्युक्त्वा गार्हपत्ये विशेषतः 

यज्ञदैवतविश्चेति चो भूः पुरुषमित्यपि । 
तथेवाच्युतमित्युक्त्का देवतावाहनं चरेत् 

अन्वाहार्याग्निसित्युक्त्वा चान्वाहार्ये तथैव च । 
यज्ञदटैवतविश्ेति चो भुवः पुरुषं तथा 

सत्यमूर्तिमिति ग्रोच्य देवतावाहनं स्मृतम् । 
आहवनीयाग्निसित्युक्ता यज्ञदैवतमित्यपि 

ओ सुवः पुरुषं चेति पुरुष चाधिदैवतम् । 
एवमाहवनीयाग्नावावाहनमथाचरेत् 

उआवसथ्याग्निमित्युक्सत्वा यज्ञदैवतसित्यपि । 
ओ महः पुरुषं चेति दे वमप्यनिरुद्धकम् 

इत्येवमावसथ्याग्नावावाहनमुदीरितम् । 
सभ्यारग्नि यज्ञदेवेति चो जनः पुरुषं तथा 

विष्णुदैवं तथा सभ्ये दयावाहनमथाचरेत् । 
वाहनक्रमेणाज्यनिर्वापिं कारयेद्भुधः 
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तत्क्रमेण सरुवेणाज्यं गृहीत्वाज्याहुतीर्यजेत् । 
जहयात्पञ्चधा तेषु पञ्चाग्निषु विशेषतः 

चतुरद्गुलिसंस्तावा अविच्छिन्ना घृताहुतः । 

अद्धुष्टपर्वमात्र तु गृहीत्वान्नाहुतिः स्मृता 

जाघारे पौण्डरीकाग्नेर्विशोषः सप्रवक्ष्यते । 

पौण्डरीकाग्निसित्युक्त्वा यज्ञदैवतमित्यपि 

ओ तपः पुरुषं चेति वासुदेवमतः परम् । 
ओ सत्यं पुरुषं चेति नारायणमिति ब्रृवन् 

एवमावाहनं कृत्वा निरूप्याज्यं जुहोति वै । 
ओपासनाग्निमित्य॒क्त्वा यज्ञटैवतमित्यपि 

अपासनाग्निमित्येवमावाह््याज्यं निरूप्य च । 

अग्नि श्रामणकं चेति श्रामणाग्निमुदीर्य च 

तथाज्यं जुहुयादेवमित्याघारक्रम विदुः । 

नैस गन्नेसनस ननन 

|| ठठ || 
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नानातन्त्राणि विज्ञाय गदाधरगुरोर्मुखात् । 
करोति नरसिहोऽयं ताराभक्तिसुधार्णवम् ॥ 
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1. अथ नित्यविधिः 

कुलचूडामणौ- 

साधकः प्रातरुत्थाय कुरुवृ प्रणम्य च । 

मूलादिनब्रह्यरन्धान्तं कुलं ध्यात्वा गुरुं स्मरेत् ॥ 
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कुल्वृक्षा रुद्रयामकङे-- 

श्केष्मातकं करञ्जं च निम्बाश्चत्थकदम्बकम् । 
बिल्वं वरं जञारकताल इाखोरं खर्जुरं तथा ॥ 

(कुलवृक्षाः समदिष्टा ~ ~ ~ ~ - । इति । 

वस्तुतः कुलवृक्षो वराद्खनेति रहस्यविदः 1) 

वीरचूडामणो-- 

साधकः प्रातरुत्थाय संस्मरेद् गुरुमादरात् । 
महाचीनगुरुं ध्यात्वाऽथवर्षिगुरुक्रमम् ॥ 

पञ्चोपचारैः सम्पूज्य वीरद्रव्यक्रमेण तु । 

नीलाम्बरं नीखविकेपयुक्तं इाद्कदिभूषिततनुं मुदितं द्विनेत्रम् । 
वामाट्धपीटस्थितनीकङाक्ति वन्दामि वीरं करुणातिधानम् ॥ 

परां तु देवतां ध्यात्वा हृदये नीटसुन्दरीम् । 

सर्वा नीला विरालाक्षी पञ्चमुद्राविभूषिताम् ॥ 

कपालकर्तृकाहस्तां खङ्धेन्दीवर धारिणीम् । 
व्याकमालाजटाजूटा पीनोत्रतपयो धराम् ॥ 

नवयौ वनसम्पूर्णां मदघूर्णितलोचनाम् । 
एवं ध्यात्वा महादेवी सर्वज्ञः साधको भवेत् ॥ 

वीरहंसमहाविद्यासद्कुल्पं कारयेद् बुधः । 
हंसाख्या-सासनं वक्ष्ये मचत्वरिणां हितकाम्यया ॥ 

यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञो भुवि जायते । 

हंसात्मिकां भगवती जीवो जपति सर्वदा ॥ 

1.73 



अस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 

ऋषिर्हसः समास्यातः परहंसश्च देवता ॥ 

अव्यक्तश्छन्दो गायत्री विनियोगो योगसिद्धिदः 1 

सुरेन्द्रसंहितायाम्-- 

त्रष्षिर्हसो व्यक्तपूर्वो गायत्रं छन्द उच्यते । 

देवतापरमादित्यो हंसो हं बीजमुच्यते ॥ 

अ ङाक्तिः कीलकः सोऽ हं प्रणवस्तत्वमेव दहि । 

उदात्तः स्वर इत्येवं मनोरस्य प्रकीर्तितः ॥ 

मोक्षार्थे विनियोगः स्यादेवं कूर्यात् सदा नरः ॥ 

वीरचूडामणौ-- 

सूर्यात्मने च हद् देवि सोमात्मने शिरस्तथा । 
निरञ्जनं शिखा ज्योतिर्निराभासा तथापरे ॥ 

अव्यक्तं नेत्रयोर्न्यस्य अनन्तोऽस््रे फडंप्यजेत्( 2) । 
एवं न्यासविधि कृत्वा गणेडादौ समर्पयेत् ॥ 

सुरेन्द्र संहितायाम्- 

हंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सर्वदा । 

हकारेण बहिर्याति सकारेण विङोत् पुनः ॥ 

अस्याः सम्बोधमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
प्राणायामप्रभावेण जीवन्मुक्तस्तु जायते ॥ 

एकर्विरातिसाहस्ं षटङाताधिकमेव च । 
प्रजपेत् प्रत्यहं जीवो बह्यानन्दमयी पराम् ॥ 
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उत्पत्तिर्जप आरम्भो मतिरस्य निविदनम् । 

विना जपेन सततं जपो भवति सर्वदा ॥ 

एवं जपस्तु विज्ञातो गणेङादौ निवेदयेत् । 

वीरचूडामणौ-- 

षर् ातानि गणेङास्य षट्सहस्रं प्रजापतेः । 
षटसहस्वं गदापाणौ षर् सहस्त्रं पिनाकिनः ॥ 

सहस्नमात्मने चैव सहस्त्रं परमात्मने । 
सहस्रं गुरवे चैव सङ्कल्पोऽय यथाविधि ॥ 

रक्तवर्ण गणेडाच्च मूलाधारे चतुर्दरे। 
वादिवेदसमायुक्ते षट् इातं च समर्पयेत् ॥ 

स्वाधिष्ठानं विद्रुमाभं षट्कोणं वादिषर्ककम् । 
सावित््या च समायुक्ते ब्रह्मणे च समर्पयेत् ॥ 

विद्य॒त्पुञ्जप्रभाभं च दट डादिदङाश्षरम् । 

्छक्ष्मीनारायणौ वन्दे षर् सहस्त्रं निवेदयेत् ॥ 

महानीरूपभाभे च क्ादिद्वादङापत्रके | 

उमामहेश्यरौ वन्दे षट् सहस्र समर्पयेत् ॥ 

विद्घुद्धे धूम्रपत्रे च कल्ापत्रे स्वरान् न्यसेत् । 
प्राणङाक्त्यात्मकौ वन्दे सहस्तं च समर्पयेत् ।। 

आज्ञायां विद्युदाभायां रुभौ हन्षौ नियोजयेत् । 
परमात्मनि पराराक्तौ सहस्व च समर्पयेत् ॥ 
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कर्पूरद्युतिसंराजत्--सहसखरदल पङ्कजे । 

नीलात्सकं गुरुं ध्यायेत् सहसरं च समर्पयेत् ॥ 

समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डलठे । 
विष्णुपत्नि नमस्तेऽस्तु पादस्पर्हा क्षमस्वमे ॥ 

चरणं धारयेद् देवि आत्मश्चासानुसारतः 

देहरौचादिकं कुर्याद् भस्मस्नानं समाचरेत् ॥ ` 

वीरासनोपविष्टस्तु वीरभस्मानुकेपनम् । 
वीर ध्यात्वा महादेवि वीरमालां जपेद् बुधः ॥ 

अष्टोत्तरसहस्रं च वामहस्ते समर्पयेत् । 

(वीरभस्म श्मदानभस्म । वामहस्त इत्यभिधानान् मृकमन््रजपो ऽ यमिति 

प्रतिभाति । विरूद्धेश्वरे तु-- 

यथा राक्त्या जपं कृत्वा स्तुत्वा सन्तोषयेच्छिवाम् । 

इत्युक्तम् । एततूर्वमन्यत्र गुरुमन्रजपोऽप्युक्तः । तदुक्तं ततत्वचिन्तामणौ-- 

अथवा वाग्भवं मायां लक्ष्मीबीजं समुद्धरेत् । 
हसखपरे तथानन्दभैरवाख्यं सहसप्रे ॥ 

गुरुनाम तथा डाक्तिनाम श्रीपादुकां स्मरेत् । 
दङाधा सप्तधा वापि त्रिधा वा प्रजपेत् सुधीः ॥ 

जपं समर्पयेत् पश्चात् श्रीगुरोर्दक्षिणे करे । इति ।) 

वीरचूडामणौ-- 

वच्रपुष्पं वरारोहे कारयेद् दन्तधावनम् । 
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(वच्रपुष्पमार्तवं जवाकुसुमं वा । इदं च दन्तधावनं देहौ चानन्तरमेव 

कार्यम् । अन्यत्र तथा दर्हानात् । न्यासं कुर्यानमहेडानि हाक्ति साङ्गो स्पृरोद् बुधः । 

हावभावादिकं कुर्यात् स्नानकर्म समाचरेत् ॥ 

वीरभस्मानुलेपनादि वीरसाधकमात्रपरम् । इदञ्च प्रातःकृत्यमावश्यकम् । 

तदुक्तं यामठे-- 

प्रातः कृत्यमकृत्वा च यो देवी भक्तितो ऽर्चयेत् । 

पूजा च विफला तस्य रौचहीना यथा क्रिया ॥ 

2. अथ स्नानम् 

तच्च ॒त्रिविधम्। ओदकमा्रमानसभेदात् । तत्रादौ प्रधानत्वादौदकं 
निरूप्यते | 

नारदपञ्चरात्रे 

इाड्नाखराभिजप्तेन शुचिः स्नायात् तु मृत्तिकाम् । 

गृहीत्वाऽसख्रेण संमन्त्र्य यथा जलनिकेतनम् ॥ 

तत्रादौ जलकुटं तु क्षालयेदखवारिणा । 
मृदं कृत्वा द्विधा तत्र एकभागोपगं ततः ॥ 

निधाय गोमयं दर्भात् तिलांश्चैवाभिमचन्ितान् । 
लोकिकं गोणमाद्येन भागेनैकेन यत्रतः ॥ 

मलस्नानं पुरा कृत्वा विधिस्नानं समाचरेत् । 
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कूल्चूडामणौ-- 

अथ वक्ष्यामि ते वत्स खानं कुलसुखावहम् । 

कृष्णरक्तहरिल्खीला विविधा मम मूर्तयः ॥ 

तत्र यत्कुरूगः रिष्यः स तद्भूपं परामृहोत् । 
चान्तः कुलदर्भेण सदर्भः कुल्पुष्पकम् ॥ 

कृरपात्रे सदर्भं च सतिलं सजट ततः । 

गृहीत्वा कुर्देवस्य प्रीतये स्ानमाचरेत् ॥ 

कृतसड्कल्प एवासौ कुलचक्रं जले न्यसेत् । 
कुलसुरात् समानीय कुलूम॒द्रां कुडरोन च ॥ 

क्ठतीर्थानि तत्रैव समानीय कलात्मकम् । 
तत् तोयं च त्रिधा पीत्वात्रिधा च प्रोक्षणं तनोः ॥ 

यत्क ग- समन्त्रदीस्ितः । कुलूदर्भो यथा रुद्रयामठे-- 

त्रयो दर्भा. समुदिष्टाः सुवर्णै रजतैः कुः 
तत्र ङाक्ते द्वयं चान्यदन्येषां तु त्रयो मताः ॥ 

सुवर्ण रजतं चैव जपपूजादिकर्मसु । 
कुडाकार्यकरं प्रोक्तं न तु वन्यकुङाः कुडाः ॥ 

अन्यत्रापि-- 

तर्जन्या रजतं धार्य स्वर्ण धार्यमनामया। 

एष एव कुरः प्रोक्तो न दर्भो वनसम्भवः ॥ 
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यामठे- 

विना वै दूर्वया देवी-पूजा नास्तीह कर्हिचित् । 
तस्माद् दूर्वा गृहीतव्या सर्वपुष्पमयी शुभा । 

हस्ते दुर्वाङ्रं दत्त्वा आचमेद् विधिपूर्वकम् 

कुलपुष्पं जवापुष्पादिकम्। कुकपात्रं सुवर्णादिपात्रम् । कुठदेवस्य 
इष्टदेवतायाः । कुलचक्रं त्रिकोणचक्रम् । तल्किखनप्रकारस्तु मालिनीतन्रे- 

त्रिकोणं मूलमन्त्रेण सावित्रे हंसकं जपन् । 
दक्षावर्तक्रमेणेव लिखेद् देवि समाहितः ॥ 

मूकबीजेनेति । मन््रान्तरे । सावित्रे सूर्यमन्त्रे । हंसकं हंस इति मन्त्रम् । 

अड्कडामुद्रा च-- 

दक्षमुष्टि विधायाऽथ तर्जन्यङ्कङारूपिणी । 

अद्भुराख्या महामुद्रा त्रैोक्याकर्षणक्षमा ॥ 

इति तन््रोक्ता । तीर्थविाहनमच््रश्च श्रीक्रमसंहितायाम्-- 

गङ्ख च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सत्रिधि कुरु ॥ 

त्रिधा तोयपानमाचमनरूपमेव । तच्च मूलमन्रेण । प्रोक्षणमपि तेनैव । 

तदुक्तं त्रिराक्तिरवे-- 

त्रिराचम्य च मूठेन मुद्रया कुम्भसंज्ञया । 
त्रिवारं मन्त्रपूतेन हिरः संप्रोक्षयेत् सुधीः ॥ 
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मुद्रा चेयमुक्ता तत्रे 

दक्षा्ुष्ठे पर्ष्ठं क्षिप्त्वा हस्तद्वयेन तु । 

सावकाङ्ञा चैकमुष्टिमुद्ि यं कुम्भसंक्ञिता ॥ 

गन्र्वतन्रे-- 

मूलं पठन् मूर्धि तोयं मुद्रया कुम्भसंज्ञया । 
क्षिप्त्वा वारत्रयं पश्चादाचामेत् साधकाग्रणीः ॥ 

आत्मविद्यारि वैस्तत््वैस्ततो यागगृहं व्रजेत् । 

आत्मविद्याहिवेस्तत्वैरिति । आत्मतत्त्वेन स्थूलदेहं रोधयामि स्वाहा । 
विद्यातत्वेन सुश्ष्मदेहं सोधयामि स्वाहा । शिवतत्तवेन परदेहं डो धयामि स्वाहेति 
मन्त्रत्रयेण चुटलुकत्रयं गृहणी यादित्यर्थः । 

नीठतन्रे-- 

विद्यया त्रिर्निमज्यैवमाचामेत् पाथसा तथा । 

वहिष्ठसंहितायाम्- 

कृत्वादौ वैदिकं स्नानं ततस्ताच्रिकमाचरेत् । 
विन्यस्याङ्घे षडङ्कानि प्राणायामपुरःसरम् ॥ 

श्रीसूर्यमण्डलात् तीर्थमाकृष्याङ्रामुद्रया । 

वमित्यनेन चाल्पाव्य कवचेनाऽवगुण्टयेत् । 

संरक्ष्याख्रेण मूलेन मन््रयेद् रुद्रसंख्यया । 
आत्मरक्षां ततः कुर्याद् वारिक्षेपेण चाख्तः ॥ 
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निमज्य तत्र श्रीदेवं ध्यायेच्छक्त्या मनुं जपेत् । 
उन्मय्य कुम्भमुद्रां च बद्ध्वा सिञ्चेत् स्वमूर्धनि ॥ 

त्रिपुराण्वि-- 

विधाय वैदिकं खानं ततस्ताच्रिकमाचरेत् । 
मृदमस्त्रेण चादाय तेन तामभिषिच्य च ॥ 

शिखामन्त्रेण संडो ध्य मन्त्रयेन्मूलमन्त्रतः । 
मूर्धादिपाद पर्यन्तं विक्िप्य च तया वपुः ॥ 

सम्मुखीकरणी मुद्रां बद्ध्वा प्राणं निरुध्य च । 

निमज्य तृष्णीमुत्थाय नाभिमात्रे जले स्थितः ॥ 

प्राणायामत्रयं कृत्वा मूरूमन्त्रेण मन्त्रवित् । 
विन्यस्य च षडद्कानि कल्पयेत् तीर्थमयरतः ॥ 

ततः संप्रार्थयेत् तीर्थ सूर्यमण्डरूगं ततः । 
घणिमनत्रेण मन्त्रज्ञो भित्त्वा चाद्भुङामुद्रया ॥ 

तीर्थावाहनमन्त्रेण तीर्थमावाहयेत् प्रिये । 
मूलमन्त्रेण संयोज्य कल्पिते तीर्थमण्डकते ॥ 

तीर्थङाक्ति च तत्रैव समावाद्याऽर्कमण्डल्ात् | 
ध्यात्वा तन्मनुनाऽ भ्यर्च्य गङ्खमन्त्रेण मन्त्रयेत् ॥ 

सप्तकृत्वः शिवे चास्मिन् डङणु मन्त्रद्वयं प्रिये । 

जलस्थं व्योमषड् दीर्घ-स्वरभिन्नं सबिन्दुकम् ॥ 

सर्वनिन्दमये तीर्थे इगक्ते एद्येहियुगं द्विठः । 
एकविडाक्षरः प्रोक्तस्तीर्थडाक्तिमनुः भिये 1 
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तारं नमो भगवति ब्रूयादम्बे ततोऽम्बिके । 
अम्बालिके महामालिन्येह्येहि भगवत्यथ ॥ 

अोषतीर्थालबाकले मायाश्रीबीजमुच्वरेत् । 
हिवजटाधिरूढे च गङ्के गङ्ाम्बिके द्विटः ॥ 

गङ्खाविद्येयमाख्याता त्रिपञ्चाराद्धिरक्षरैः । 
भुवनेश्या समालोङ्याऽमृतीकृत्य सुधाणुना ॥ 

कवचेनाऽ वगुण्ख्याऽथ संरक््याऽस्रेण मन्रवित् । 

मूढेन देवता तत्र साङ्खं सावरणां तथा ॥ 

समावाह्य जले ध्यात्वा तत्पादद्भयनिर्गतम् । 
ध्यात्वा तीर्थ स्मरन् मूलमन्त्रं स्रायाज्जङे त्रिङाः ॥ 

उन्मज्य मूलमन्त्रेण सिञ्चेत् कि कुम्भमुद्रया । 
आचम्य विधिना पश्चान् मूलमन्त्रेण तर्पयेत् ॥ 

त्रिधा देवी समुत्तीर्य जलाद्धौते डुभाम्बरे । 
परिधायाऽथ तिरूकं कृत्वा सन्ध्यां समाचरेत् ॥ 

संप्रार्थयेदिति- 

ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे । 

तेन सत्येन मे देवेङा तीर्थ देहि दिवाकर ॥ 

इत्यनेनेत्यर्थः । तीर्थावाहनमन्रेणेति । गङ्धे चेत्यनेनेत्यर्थः । ध्यात्वेत्ति-- 

सर्वानिन्दमयीमहोषदूरितध्वंसां मृगाड्प्रभां 
त्यक्षामूर्ध्वकरद्रयेन दधती पां इुणि वामतः । 
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अन्तश्चामृतपूर्ण्हिमकलरौ मुक्ताक्षमाला वरां 
गङ्खां सिन्धुसरिद्ररादिसहितां श्री तीर्थराक्ति भजे ॥ 

इति प्रकारेण । एतेषां प्रकाराणामविरोधे समुच्चयः । विरोधे विकल्पः 
व्रिपुरार्णवोक्तप्रकारस्तु त्रेपुर एवेत्यपि वदन्ति । 

3. अथ माच््रस्चानम् 

नारदपञ्चरत्रे-- “अथ मानं दुभं शुणु” इत्युपक्रम्य-- 

तोयाभावे तु यत् कार्य दुर्गे काठे वङ्ञी ततः | 
गमने क्षिप्रसिद्धयर्थ गुरुकार्येष्वतन्ितः ॥ 

प्राप्तापद्यथ विप्रद्र निङायागे तथा मुने । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य प्रोद्धूतेन तु वारिणा ॥ 

स्थानं दङ्ञ दिङाः प्राग्वत् संडोध्योपोविद्योत् ततः। 
अखं हस्ततठे न्यस्य क्रमान् न्यासान् ततश्चरेत् ॥ 

मूकमन््रादितः कुर्यात् सर्वमन्रगणेन वे । 
केवलादुदकस्नानात् सस्कारपरिवजितात् । 
प्रभासादिषु तीर्थेषु यत् फल खातकस्य तु । 

ज्ञेयं दरागुणं तस्मान्मत्र्नानस्य निश्चयात् ॥ 

तोयाभावे ओदकस्रानक्षमतोयाभावे । अखरमित्यादि । स्वविद्याया अस््रमन् 
करयोर्विन्यस्य मन्रन्यासपूर्वकं स्वतन्त्रोक्तन्यासजालं कुर्यादित्यर्थः । केवलादिति । 

स्रानमिह न्यासरूपमेव । तच््रान्तरे तु- 

मणिबन्धादथो हस्तौ पादौ गुल्फादथाननम् । 
क्षालयेत् स्ानमेतत् स्यात् पञ्चाद्धं दुद्धिदायकम् ॥ 
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4. अथ मानसघ्नानम् 

ठौवागमे-- 

मनसा मृमन्त्रेण प्राणायामपुरःसरम् । 
कुर्वीत मानसं घ्रानं सर्वत्र विहितं च यत् ॥ 

सर्वत्र सर्वविद्यासु । 

नारदपञ्चरात्रे 

ध्यानस्ानमथो वक्ष्ये द्वाभ्यामपि परं च यत् | 
खस्थितं पुण्डरीकाक्षं मन्त्रमूर्तिं प्रभुं स्मरेत् ॥ 

तत्पादोदकजां धारां निपतन्ती स्वमूर्धनि । 
चिन्तयेत् सृक्ष्मरम्धेण प्रविङ्वान्ती स्वकां तनुम् ॥ 

तया संक्षालयेत् सर्वमेतदेहगतं मलम् । 
तत् क्षणाद् विरजा मन्त्री जायते स्फटिकोपमः ॥ 

इदं स्रानवरं मन्र्रानाच्छतगुणं स्मृतम् । 

पुण्डरीकाक्षमित्युपलक्षणम् । या यस्य देवता स तं स्मरेदिति तात्पर्यम् । 
द्वाभ्यामिति । अल्पायासेन तत्फककत्वाद् द्वाभ्यां श्रेष्टमित्युक्तम् । न त्वतस्तत् 

प्रधानमिति बोध्यम् । अस्यास्तु विद्याया महीचीनक्रमोपास्यत्वादत्र मानसस्नानमेव 
प्रधानम् । तत उत्थाय वाससी बिभृयात् । तदुक्तं कुलचूडामणौ-- 

उत्थाय कुक्वस्रे द्वे परिधाय कुलेन तु । 
तिलकं कुटरूपं तु कृत्वाऽवश्यं समाप्य च ॥ 
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कुलवस््र इत्यत्र कुलपदमुत्कृष्टरक्तवाचि । कुटेन मूलमन््रेण । कुठरूपं 
तिलकम् । “श्मङानमृद्धिः सततं त्रिपुण्ड कारयेत् सुधी रिति मत्स्यसुक्तोक्तं 
वीरतिलकम् । 

नारदपञ्चरत्रे-- 

सुधौतं परिधायाऽथ वस्युग्ममखेदकम् । 
तदभावादथ जारी योगपटकसंयुताम् ॥ 

न चैकवाससा यस्माद् भवितव्यं कदाचन । 

स्वतच्त्रतन्त्रे- 

मोक्षार्थी रक्तवस्े द्रे भोगार्थी श्चेतवाससी । 
परिधाय ततो विद्वान् यागभुमि यथा विरोत् ॥ 

यामठले-- 

बिभृयाद् वाससी रुभ्रे तिलकं वर्णभेदतः । 

वर्णभेदत इति-- 

ब्राह्यणस्योर्ध्वपुण्डुं स्यात् क्षत्रियस्खं त्रिपुण्ड्ुकम् । 
वेश्यानामर्धचन्द्र स्याच्छूदरस्य वर्तुलाकृतीति ॥ 

नारदपञ्चरात्रोक्तक्रमेणेत्यर्थ- । 

समयातन्रे- 

भस्मना तिलकं कु्यदि मृद्धिर्वा पुण्ड्कत्रयम् । 

भैरवीतनत््रे-- 

तिककं रक्त गन्धेन गोपीचन्दनकेन वा । 
देव्यखरं विलिखेद् भारे तारबीजं ततो हदि ॥ 
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भेरवीतन्तरे--- 

ङ्ैवागमे-- 

ङक्ति मध्यगता कुर्यात् साधको नरपुद्खवः। 

आचम्य प्राङ्मुखो भूत्वा उपविश्य च मन्त्रवित् । 
वैदिकी ताच्त्रिकी कूर्यात् ततः सन्धां समाहितः ॥ 

प्राणायामत्रयं कृत्वा मूल्छमन्त्रेण मन्त्रवित् । 
अद्धानि विन्यसेद् देहे करन्यासपुरःसरम् ॥ 

अमृतीकृत्य पुरतो जलं च धेनुमुद्रया । 
अभिमन्त्र्य च मूलेन सप्तवार च साधकः ॥ 

अकारादिक्षकारान्तैर्मातुकार्णेः सलिन्दुभिः । 
प्रत्यण प्रोक्षयेन्मूर्धिं कुडौर्मूेन वा त्रिधा ॥। 

कुमारीकल्पे-- 

प्रणवं पूर्वमुद्धूत्य मणिधरणि वच्िणि। 

रक्षद्रय तथा हू फर् स्वाहेति तदनन्तरम् ॥ 

अनेनैव हि मन्त्रेण रक्षां कुर्याद् विचक्षणः । 
पुनराचम्य विन्यस्य षडङ्घुमपि मन्त्रवित् ॥ 

वामहस्ते जर गृह्य गकितोदकविन्दुभि. । 
सप्तधा प्रोक्षणं करत्वा मूर्धि मन्त्रं समुद्धरन् ॥ 

अवरिष्टोदकं दक्षे हस्ते संगृह्य मन्त्रवित् । 

इडया करष्णदेहान्तः क्षाल्कितं पापसञ्चयम् ॥ 
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कृष्णवर्ण तदुदक दक्षनासाभिरेचितम् । 

टक्षहस्तेन तन्सन््री पापरूप विचिन्त्य च ॥ 

पुरतो वच्रपाषाणे प्रक्षिपेदसख्रमन्रतः। 

रक्षा रिखाबन्धनरूपेवेति तत्त्वविदः । 

यामरे- 

षडद्घन्यासमाचर्य वामहस्ते जटं ततः। 

गृहीत्वा दक्षिणेनैव सपुरं कारयेत् ततः ॥ 

हिववायुजलपुश्वी-वहिबीजेखिधा पुनः । 
अभिमन्य च मूढेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया ॥ 

निक्षिपेत् तज्जलं मूर्धि रोषं दक्षे निधाय च 
ङरीरान्तस्थित पापं क्षालयेत् साधकाग्रणीः ॥ 

मूलेन तिलक कुर्यात् सन्ध्यैवैव हि कौलिकी । 
उदिश्य कुलगं हिष्यं कथिता कुलसुन्दरि ॥ 

रिवबीज हकारः । वायुबीज यकारः । जठबीजं वकारः । पृथ्वीबीजं 

लकार. । वहिबीजं रेफः । एतेषां च सानुस्वाराणा बीजत्वम् । सजलं वामहस्तं 

दक्षहस्तेन सपुरीकृत्य एभिर्बीजेखिधा जलमभिमन्त्रयेत् । तत्त्वमुद्रा 

अनामाद्धुष्ठयोगेन भवति । तथा च हस्तस्थमेव जल मूलमन्रेण सप्तधा मूर्धि 

क्िपेदित्यर्थः । तदत्र कुमारीकल्पयामलयोर्विकल्पो-गुरुक्रमपरिच्छेद्यः । 

वीरचूडामणौ-- 

वियद्हि समुच्चार्य नारायणं सबिन्दुकम् । 

मायाबीजं समुच्चार्य गगनं वहिसंयुतम् ॥ 
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अर्धचन्द्रसमायुक्तं वामकर्णविभूषितम् । 
हंस इत्युच्चरेत् पश्चात् सूर्यमण्डलडेन्तकम् । 
तारायै पदमुच्चार्य हृदयान्ते ऽञ्जलिः क्षिपेत् ॥ 

ततो गायत्रीं जपेत् । 

तदुक्तं रौवागमे-- 

गायत्र्या वाथ मूलेन दद्यादर्घ्यत्रयं ततः । 

हिवाय मण्डलस्थाय मुखे मूलेन तर्पयेत् ॥ 

त्रिधा जप्त्वाथ गायत्री अषटाविदातिवारकम् । 

गायत्रीं स्वेष्टदेवतागायत्रीम् । तारागायत्री चोक्ता कालिकार्णवे-- 

ठे भगवत्येकजरटे विदयहे च पदं ततः । 

विकटदंष्ट्र धीमहि तज्नस्तारे प्रचोदयात् ॥ 

माक्िनीतन्रे- 

महोग्रायै च विदहे तारायै धीमहि प्रिये । 
तन्नो देवी च इाब्दान्ते धियो यो नः प्रयोदयात् ॥ 

वीरचूडामणौ-- 

अष्टधा दङाधा वापि गायत्री च जपेद् बुधः । 
वाग्भव च समुच्चार्य एकजरायै विदाहे ॥ 

देवि खरी च समुच्चार्य नीलसरस्वत्यै धीमहि । 
हल्ठेखां च समुच्चार्य ततस्तारे प्रचोदयात् ॥ 

जप्त्वा समर्पणं कुर्याद् देवतावामहस्तके । 
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गायत्रीथध्यानं तु तन्त्रे 

मध्याहे-- 

गोतमीये-- 

उद्यदादित्यसङद्काडा पुस्तकाढयकरां स्मरेत् । 
कृष्णाजिनधरां ब्रह्यी ध्यायेत्तारकिताम्बरे ॥ 

श्यामवर्णा चतुर्बाहुं ङाद्कचक्रलसत्कराम् । 
गदापद्यधरां देवी सूर्यबिम्बकृताश्रयाम् ॥ 

सायाहे वरदां देवी गायत्री संस्मरेद् बुधः । 
सक्तां सक्टाम्बरधरां चृषासनकरताश्रयाम् । 

त्रिनेत्रां वरदां पाडा रशुलछं च नृकरोटिकाम् ॥ 

संक्षेपसन्ध्यामथवा कुर्यान्मन्त्री ह्य दाक्तितः । 
सायं प्रातश्च मध्याहे कृष्णं ध्यात्वा मनुं जपेत् ॥ 

इति सन्थ्यात्रयं प्रोक्तं कर्मिणां सिद्धिदायकम् । 

कृष्णसमित्युपलछक्षणम् । स्वेष्टदेवतासित्यर्थः । 

सौवागमे-- 

सन्थ्याल्ोपो न कर्तव्यः इाम्भोराज्ञेवमेव हि । 

दीक्षितः सन्ध्यया हीनो न दीक्षाफलमश्चुते ॥ 

सन्ध्याहीनो ऽन्यसन्ध्यायां पूर्वसन्ध्याक्रियामथ । 
वि धायोत्तरखन्ध्यायाः क्रियां कुर्यादतद्धितः ॥ 
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गौतमीये-- 

सन्ध्यायां पतिताया वा गायत्री दाधा जपेत् । 

तन्त्रराज तु-- 

सानसन्ध्यार्चनालोपे जपेदष्टोत्तरं इातम् । इत्युक्तम् । 

5. अथ तर्पणम् 

कूकचूडामणौ-- 

देवान् ऋषीन् पितुश्चैव तोषयेत् कुकवारिणा । 
कुलात्मकान् पुनर्ध्यात्वा कुठ संलीय तोषयेत् ॥ 

कुलवारिणा आहूतकलवीर्यमयवारिणा । कुलात्मकान् दिव्योघसिद्धौघ- 

मानवोघान् । कुले पूजाचक्रे । संलीय आवाह्य । तथा-- 

भैरवाय च देवाय भैरववेराकारिणे । 
भैरवाख्यं प्रदातव्यं मन््रमुच्चार्य पूर्वतः ॥ 

भैरवाख्यं मन्रमित्यन्वयः। स॒ चानन्दभैरवमन्त्रो वक्ष्यते । पूर्वत 
ओघत्रयतर्पणात् पूर्वम् । यामले-- 

तर्पणादौ प्रयुञ्जीत तृप्यतां बह्मभैरवः । 

तर्पणे पितृणा भैरवत्वेनोल्लेखस्तु वीरविषयः । पुना तु मालिनीतत्रे- 

दक्षिणारामुखो भूत्वा संगृह्य मोटकं ततः । 
तृप्यन्तु पितरः प्रोक्त्वा चैतत् तर्पणमाचरेत् ॥ 
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सौवागमे-- 

ध्यात्वा देवरं जले सम्यक् पूजयित्वाऽथ मूतः । 
अगष्टोत्तरङातावृत्त्या तर्पयेन्मृल्छमन्त्रतः ॥ 

तदर्धेन तदर्धेन दङडाधा वाथ तर्पयेत् । 

ततस्तद्घवरणदेवतास्तर्पयेत् क्रमात् । 

एकैकाञ्चल्िना तद्भन्मूमन्त्रपुरःसरम् । 
ततः सम्पूज्य देवेङां साङ्ञवरणकं ततः ॥ 

संब द्धास्ये हदि स्वीये आत्मानं तन्मयं स्मरेत् । 

यामले 

यन्त्रराज जले ध्यात्वा तत्र देवी चनिधायच। 

दवर्षिपितुपूर्वातु सायुधां खपरिवाराम् ॥ 

जल्छं वा तर्पयेद् देवी गृहे वा तर्पयेत् सुधीः । 
गुरुपदिक्तं च सन्तर्प्य वदुकादीश्च तर्पयेत् ॥ 

मूल्देवी च सन्तर्प्य तर्पयेत् परिवारकान् । 
तर्पयेद् द्वारपाल्ादीस्तथैवाङ्घादिदेवताः ॥ 

रोषिकां सुन्दरी पश्चादैश्यां च परमं गुरुम् । 
अय्मौ परापरं चैव नैक्छत्यां परमेष्ठिनम् ॥ 

व्यायव्यादीङ्ापर्यन्तं गुरुपदं च तर्पयेत् । 
अङ्घानि तत्तत्स्थानेषु मध्ये देवी च तर्पयेत् ॥ 
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तारायां तु विरोषो मालिनीतन्रे-- 

तीर्थोदकं तिलं कल्कं क्षीराक्षतसमन्वितम् । 
उत्तराज्ञामुखो भूत्वा देवीमात्रं प्रतर्पयेत् ॥ 

मात्रपदात् परिवारतर्पणं केवलं जकेनैव । इष्टदेवतातर्पणप्रकारो नीलतन्रे- 

मूलान्ते तर्पयामीति स्वाहान्तं तर्पणं मतम् । 
एवं त्रिधा तर्पणं तु कृत्वा पापक्षयो भवेत् ॥ 

तर्पयामीत्यतः पूर्व द्वितीयान्तदेवतानाम योज्यम् क्रियायाः कर्मसापेक्षत्वात् । 
तथैव सर्वत्र दरनिाच्च । 

मूलान्ते तारिणी प्रोच्य तर्पयाम्यग्निवल्छभा । 

इति मालिनी तन्त्रवचनाच्च । तर्पणमिष्टदेवतायाः तत्रैव मूलमन््रान्वयस्य 
युक्तत्वात् । इटं वैष्णवान्यपरम् । वैष्णवे तु गौतमीये- 

आदौ मन्त्रं समुच्चार्य श्रीपूर्वं कृष्णमित्यपि । 
तर्पयामि पदं चोक्त्वा नमोऽन्तं तर्पयेन्नरः ॥ 

अन्यत्र तु-- 

तर्पयामि पदं योज्यं मन्त्रान्ते स्वेषु नामसु । 
द्वितीयान्तेषु चेत्येवं तर्पणस्य मनुर्मतः ॥ 

एवं च मुख्यतर्पणमष्टोत्तरडातावृत्त्येति प्रथमः पक्षः । पापक्षयो भवेदित्यतो 
नित्यकाम्यमेतदवसीयते । प्रत्येकमङ्गपरिवारतर्पणङ्ाक्तौ साङ्घं सपरिवारं सवाहनां 
सायुधां अमुक्तदेवतां तर्पयामि स्वाहेत्येवं यथाराक्ति देवतामेव तर्पयेदि- 

त्यागमिकाः । ततः सूर्यायार्घ्यं दद्यात् । तदुक्तं यामले-- 
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मार्तण्डभैरवायेति त्रिधा चार्य प्रकल्पयेत् । 

मार््तण्डभैरवायेत्येकदेराग्रहणम् । तन्मन््रस्तु ही हसः मार्तण्डभैरवाय 
प्रकादाराक्तिसहिताय इदमर्घ्यं स्वाहेति । 

तन््रराजोत्तरे-- 

संस्मृत्य भैरवं देवं मार्तण्डाख्यमुमापतिम् । 
मूकेन मनुना देवि सूर्यस्य मनुनाऽ थवा ॥ 

मायाबीजं समुद्धूत्य सोऽदहं तु विपरीतकम् । 
मार्तण्डभैरवं उन्तं प्रकाङादाक्तिसयुतम् ॥ 

सूर्यस्य मन्त्रः संरक्त ~~ ~ ~ ~ इति । 

नन्दिकेश्वरसंहितायाम्-- 

दिवेराय क्षिपेत् तिष्ठन् वारिणा चाञ्जलित्रयम् । 
यावन्न दीयते चार्घ्यं भास्कराय निवेदनम् । 
तावन्न पूजयेद् विष्णुं शाङ्करं वा सुरेश्वरीम् ॥ 

ततः सूर्यमण्डलस्थायै देव्यै अर्घ्य दद्यात् । 

तदुक्तं नीलतन्त्र 

कुङीतमोड्पुष्पं च कुलपुष्पं कुडाजलम् । 
अक्षताश्च तथा ताम्रे कृत्वा चार्घ्यं निवेदयेत् ॥ 

मूतान्ते चोद्यदादित्यपदान्मण्डलवर्तिन्यै । 

रिवचेतन्यमय्यै च स्वाहेति तन्मनुः स्मृतः ॥ 
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कुङ्ीतं रक्तचन्दनम् । कुलपुष्पमार्तवम् । अत्र कालीततत्वकृतः-- “उक्तेनैव 
विधानेन स्नानं कृत्वा तु तान्रिकमि"ति वचनात् “सन्ध्यैषैव हि कौलिकी । उद्दिश्य 
कलग दिष्यं कथिते'ति ब्रह्ययामल्वचनात्- 

कौकिक कुर्वतः कर्म वैदिक नाभिधीयते । 
वेदिकं कुर्वतः कर्म कौलिकं नाभिधीयते ॥ 

इति रुद्रयामलवचनात् “अथ यो्निर्पेक्षमेव (2) कर्मेत्यथर्ववेदाच्च 

कोलििकैर्वेदिकस्रानसन्ध्यातर्पणादीनि न कार्याणीति वदन्ति । तत्न \ "कृत्वादौ 

वैदिकं स्रानं ततस्तात्रिकमाचरेत्" इति वदिष्टसंहितावचनस्य-- विधाय वैदिकं 

सानं ततस्तात्रिकमाचरेत्" इति त्रिपुरार्णववचनस्य च-- "वैदिकीं तान्त्रिकी सन्ध्यां 
कृत्वा तर्पणमाचरेत्" इति तन्त्रान्तरवचनस्य च विरोधात् तद्रचनःनामन्यथार्थः 
कल्प्यते । तथाहि-- उक्तेनैवेति । एवकारो भिन्नक्रमः कृत्वैवेत्यत्रान्वेति । 
सन्ध्यैषवेत्येवकारस्तान्रिक कल्पान्तरं नास्तीत्येतदर्थकः । 

कौलिकं कुर्वत” इति रुद्रयामलवचनम् अथर्ववचनं च सर्वराखाप्रत्ययमेकं 
कर्मेति न्यायप्राप्तयुगपदुभयेतिकर्तव्यताचरणप्रतिषे धकमिति न किञ्चिदेतत् । 

6. अथ पूजा 

साच त्रिविधा उत्तममध्यमकनिष्ठभेदात् । तथा चोक्तं फेत्कारिणीतत्रे-- 

दाक्तिभिर्मर्विभिश्चैव लोकपालैश्च संयुताः । 
पीठटयन्रक्रमाद् यागो नित्ययागः स उत्तमः ॥ 

पीटेनैव समस्तेन बहिरावरणं विना । 

अ्िकार्येण हविषा भूषणैश्च समन्वितः ॥ 

194 



मन्त्रपूर्वक्रतो यागो नित्ययागः सख मध्यमः । 

द्रव्य ृद्धिसमायुक्तं तत्तत्संपूजनं तथा ।। 

वस््राल्छद्धारवस्तूति वर्जयित्वा पृथग्विधम् । 
अशिकार्यविहीनं च काल्डदेङानुसारत. ।॥। 

उपचारैर्युतं द्रव्यैरथ्म पूजनं पतम् । 

अत्र ङाक्त्यपेक्षमाचरणम् । ततत्वसारसंहितायाम्-- 

अनिर्मल्यिं सति्मलत्यिमर्चनं द्विविधं स्प्रतम् । 

दिव्यं मनो भवैर्द्रव्यैर्गन्यपुष्यैः स्रगादिधिः ॥ 

यदर्चनमनि्मल्य दिल्यभोगापवर्गदम् । 
म्रामारण्यादिसम्मूतैर्यागद्रव्यैर्मनोदरैः ।। 

भक्तैर्यत् क्रियते खम्यक्क सतिर्मल्य तदर्चनम् । 
जातमात्राणि पुष्पाणि घ्रातान्येव निसर्गतः ॥ 

पञ्चसिश्च महाभूते भनुना ाङिना तथा । 
प्राणिभिश्च द्विरेफाद्यैः पौष्यैरेव न संडायः ॥ 

अतो तिर्मल्यमित्युक्तपिति । 

त्र यतीनामादावेवाथिक्छारः । जगस्त्यः-- 

द्विविधं स्याल्लन्यमनोर्बह्ान्तरमुपासनम् । 
न्यासिनामान्तरं ग्रोक्तमन्येषामुभयं विदुरिति 1 

मनसा पृजयेद् योगी पुष्पैरारण्यसम्भवैः । 
ङश्िवार्ये पुष्पहिसायां न भवेत् तत् तु हिसनम् ।। 
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इति रिवरहस्यवचनमलितेच््रियपरम् । 

परिवाङ् ज्ञानमात्रेण होमदानादिथिसिना । 

सर्वदुःखखपिङ्धाचेभ्यो मुक्तो भवति नान्यथा ।। 

पारिवाडविरक्तश्च चिरक्तत्् तथा गृही । 

कम्भीपाके तु मज्जेते तावुभौ कमलानने ॥ 

पुण्यस्ियो गृहस्थाश्च यदेव कुर्युरन्वहम् । 
संसारान्न निवर्तन्ते विध्यतिक्रमदटोषत. ॥ 

इति अगस्त्यसंहिताक्चनात् । पद्यपुराणे-- 

स्मरणे कीर्तने विष्णोस्तथा मानस्रपूजने । 
सदटाधिक्छारः सर्वेषा महापातकिनामपि ॥ 

न गृही ज्ञानमात्रेण परत्रेह च मङ्गलम् । 
प्राप्रोति चन्द्रवदने दानहोमादिधभिर्चिना ॥ 

गृहस्थो यदि दानादि दद्यान्न जुहुयादपि । 
पूजयेद् विधिनाऽनेन कः कुयदितदन्वहम् ॥। 

न ब्रह्मचारिणो दातु्मधिकासेऽस्ति भाविनि । 
गुरुभ्योऽपिच सर्वेभ्यः कोवा दद्यादपेस्षितम् ॥ 

घ्रातपुष्पात् फलत सिध्येदल्पं नो मानसं यथा) 
तस्मादपरिहार्यत्वादन्यथा चानुपायतः ।। 

अनल्पबुदधितन्द्रीणां बाद्यपुष्यै भ्वित् क्रिया | 
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तत्त्वसार संहितासाम्-- 

तत्रादौ दैरा. 

पूजा पञ्चविधा ग्रोक्ता पञ्चरात्रादितन्त्रके 

ताश्चािगमनं चोपादानेज्याध्याययोगककाः ॥ 

तत्रागमनं नाम मच्तिभिः परिकीर्त्यते । 

संमार्जनोपकरछेपादिसंस्कारो देवमन्दिरे ॥ 

उपादानं भवेद् देवपूजासाघनमेकनम् । 
ततश्चापि भवेदिज्या गन्धपुष्पादिभिः पुनः 1 
पीटपूजा च देवस्य साद्खवरणपूजनम् ॥ 

मन्त्रार्थभावनापूर्व जपो मन्त्रस्य कोर्तनम् | 
तच्छास्रमननं सम्यक् स्वाध्यायो मचत्तरिभिः स्मृतः ॥ 

गुरुदेवात्मनामैक्यभावना योग उच्यते । 
सालोक््यमपि सारूप्य सामीप्य सार्िनामकम् ॥ 

साय॒ज्यमपि पञ्चानां फलान्येवं विदुः क्रमादिति । 

फेत्कारिणीये-- 

एकलिद्घे श्मदाने च रून्यागारे चतुष्पथे । 
तत्रस्थः साधयेद् योगी विद्यां त्रिभुवनेश्वरीम् ॥ 

एकलिद्धमुक्तं तत्रैव-- 

पञ्चक्रो दहान्तरे यत्र न लिद्गान्तरमीश्षते । 
तदेकलिड्धमाख्यातं तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥ 
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श्पङानादिकमुक्तं त्रिराक्तिरत्रे-- 

दद््यते व्यसवो यत्र सखावकोल्कसद्कुले 

गृध्रगोमायुकाकाद्ै्मसिद्ृन्धैर्यदावृतम् 1 

तच्छमङ्ानपिति ख्यातं पिङ्ाचगणसरेवितम् । 
काकादिनीडसयुक्त कृत्तिच्च्छत्रादिसंयुतम् ॥ 

नागरैर्दुरनिर्मुक्तं साध्यसोद्धेगकारकम् । 
सौ धसरूढघ्ासाल्यं सून्यागारं तदुच्यते ॥ 

चतुर्णा च पथां यत्र संपातो युगप् भवेत् । 
तच्चतुष्पथमित्युक्त रजन्यामिष्टदायकम् ॥ 

पूर्वपूर्वमिद रसस्त जघन्यं चोत्तरोत्तरम् । 

क््मारीतन्तरे-- 

कामरूपे पूर्णगिरौ दिव्ये चोङ्खानके तथा । 
वारणस्यां च लौहित्ये करतोयानदीजके ॥। 

अनार्यावर्ते प्रयागे च ब्रह्यावर्ते तथैव च । 
नन्तफलदा पूजा सर्वत्रैवं जरे स्थरे ॥ 

तदभावे पुण्यगेहे सिन्दूरादिभिरड्भ्िते । 
स्रड्गङ्लगदाकर््रीचामरव्यजनादिभिः ॥ 

वितानच्वजसंकीर्णे कृष्णागुरुसु धूपिते । 
युवतीनां सुरापीनां वेश्यागणसुडोभिते ॥ 

राद्खुघण्टारवाकीर्णे दीपावक्िविराजिते । 
एवम्भूते गृहे पूजा कालिकायाः सङो भना ॥ 
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क्ामरूपादिविधिर्गणफल्छः । रुद्रयामले 

एकलिद्धे श्मडाने च सून्यागारे चतुष्पथे । 

ङावोपरि चितास्यो वा कुत्छपादपमूलछके ॥ 

यौनो वा योनियन्त्रे वा योनिपुष्यैर्धिरोषतः । 
सुद्रव्यै. पूजयेद् विद्या जवापावक्रसिन्दुरे{ >) ॥ 

मरत्स्यमासेै घूपदीपैयैविद्यैर्विविधैस्तथा । 
षर्सहस्तरप्रमाणेन म्रतिखन्ध्यं जपेन्नरः ।। 

महाविद्याचिरोषेण जपमात्रेण सिद्धिदा । 

तत्रस्थः साधयेद् योगी विद्या त्रिभवमोचनीम् ।। 

हरगौरीसवादे-- 

पूजनीया प्रयत्न उन्यागारे चतुष्पथे । 

डहिवात्स्य विल्वमू सर्वदा कुमण्डत्के ॥ 

वीरतन्त्रेऽपि-- 

स्पर्व एव इभः काल्तने नाडुभो विद्यते क्वचित् । 
न चिरहौषो दिवा रात्रौ सन्थ्यायामथवा निसि । 

फेत्कारिण्याम्-- 

र्िपूजादिक सर्व रात्रौ तु क्रियते यदि । 
तत्तदक्षयता याति तारददेव्याः प्रसादतः ॥ 

7. अथ पच्छुदधि 

कल्ारणवे-- 

उगात्मस्थानमनुद्रव्य-देवर्द्धिश्च पञ्चमी । 
यावन्न क्रियते देवि तावद् देवार्चन नहि ॥ 
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आत्म] द्यादिर्वक्षयते । 

सम्मार्जनोपकठेपादैर्दर्पणोदरवत् कृतम् ! 
वितानधूपदीपादिविततध्वजसेवितम् ॥ 

पञ्चवर्णरजश्चित्रं स्थानदद्धिरितीरिता । 

ततश्च साथकश्रेष्ठो हदि मन्त्रं परामृडान् ॥ 

अबहिमनिसो योगी यागभूमिमथाविरोत् । 

कुमारीकल्पे-- 

तारवज्रोदके हूं फट् स्वाहामन्त्रेण मन्त्रवित् । 
जलमानीय सव्ये तु आसनं डोधयेत् ततः ॥ 

सव्ये वामदिङ्ीत्यर्थः । तथा-- 

प्रणवं पूर्वमुद्धूत्य लज्जाबीजं तथेव च । 
ततो विङद्धान्ते सर्वपापानि ङामयेति च ॥ 

अहोषान्ते विकल्पं स्यादपनय ततः परम् । 
कूर्चबीजं भवेन्मन्त्रः पादप्रक्षालने प्रिये ॥ 

वेदाद्यं च तथा माया स्वाहेत्याचमनं मतम् । 

तारारहस्यवृत्तौ-- पादप्रक्षालनाचमनमन्त्रयोरवैपरीत्यमुक्तम् । प्रथममच्रे च 
विरुद्धराब्दात् पूर्वं सुकारान्ते धर्मगात्रीति पद् कूर्चबीजानन्तरं फर् स्वाहेति 
चोक्तम् । तदनुसार्येव सम्प्रदायः । फेरवीये-- 

द्विराचम्य हिखां बद्ध्वा ततो भूमिविरोधनम् । 
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अत्र च मणिधरि वज्रिणि शिखरिणि सर्ववराड्रिणि हूं फर् स्वाहेति मत्रेण 

रिखाबन्धनं मत्स्यसूक्ते उक्तम् । भूमिरोधनमगे वक्ष्यते । भैरवतत्रे- 

ताराभेदैखिभिः पीत्वा मायया क्षालयेत् करम् । 

खरी हू ओष्ठो द्विरुन्मृज्य फट्कारः क्षाख्येत् करम् ॥ 

आस्यनासेक्षणश्रोत्र-नाभिवक्षःरिरो भुजान् । 
वैरोचनादिभिः स्पृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

आचम्य भैरवो भूत्वा वत्सरात् तां प्रपश्यति । 

ताराभेदेः । तारैकजरानीकसरस्वतीरूपैः । उत्तरतन््र-- 

आचान्तः इुचितां प्राप्तः सुखातो देवपूजने । 
पूजावेद्या बहिः स्थित्वा चतुर्हस्तान्तरे धिया ॥ 

गृहे चेद् द्वारदेडास्थः प्रणम्य रिरसा गुरुम् । 
प्रणपेदिष्टदेवं स्वं दिक्पालानपि चेतसा ॥ 

यत् पापमर्जितं पूर्व तहिनेऽन्यदिनेऽपि वा | 
प्रायश्चित्तरन लुप्येत तद्धि पापं स्मरेद् धिया ॥ 

तत्पापस्यापनेयार्थ श्लोकद्रयमुदीरयेत् । 
देवि त्वं प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमभून् मम ॥ 

तच्निःसारय चित्तान् मे पापं हु फट् च ते नमः, 
सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च ॥ 

एते शुभारुभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः । 

ततः पुनार्हू फडिति पार््वमूर्ध्वमधस्तथा ॥ 
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आत्मनः क्रो घदुष्स्याऽथ निरीक्षन् सुमना भवेत् । 
एवं कृते प्रथमतः पापोत्सारणकर्मणि । 

यत् स्याद् दृढतरं पापं तद् दूरे चावतिष्ठते ॥ 

अतीते पूजने स्थानं स्वं प्रयाति पुनश्च तत् । 
यत् स्यादल्पतरं पापं तन्नाङामुपगच्छति ॥ 

पजने त्यक्तपापस्य काममिष्ठं क्षणाद् भवेत् । 

स्वतन्त्रे 

भूमिव्योमस्थितान् सर्वान् विघ्रजातान् साक्षतैः । 
सिद्धार्थेस्तिकुसंमिश्रैः मोत्सार्य चासने विहोत् ॥ 

यामले 

भूतापसारणं कर्यान्मनत्रेणाऽनेन साधकः । 
यस्मिन् कृते स्थते भूता दूरं यान्ति सुरार्चने ॥ 

स्थितेषु तत्र भूतेषु नैवेद्यं मण्डल तथा । 
विल्टम्पन्ति सदा ट्टुल्धा न गृद्णन्ति च देवताः ॥ 

ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु रिवाज्ञया ॥ 

भैरवतन्त्े-- 

तत आचमनं कृत्वा सामान्यार्घ्यं प्रकल्पयेत् । 
जरिकोणवृत्तभूविम्बमण्डर्छं रचयेत् ततः ॥ 

आधारङाक्ति सम्पूज्य तत्राधारं विनिक्षिपेत् । 
अस्रेण पात्रं संडोध्य हन्मन्त्रेण च पूरयेत् ॥ 
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तत्रे- 

निक्षिपेत् तीर्थमावाह्य गन्धादीन् प्रणवेन च । 

दरइयिद् धेनुमुद्रां वै सामान्यार्घ्यविधिर्मतः ॥ 

सामान्यार्घ्येण देवेरि पूजयेद् द्वारदेवताः । 
गणेङां क्षेत्रपालं च वटुकं योगिनीमपि । 
गङ्ख च यमुनां चैव लक्ष्मी वाणीं ततो विरत् ॥ 

गां बीजाद्यं गणेडहां च वामाद्यं वटुकं तथा । 
क्षामाद्यं क्षेत्रपाठ च यामाद्यां योगिनी तथा ॥ 

ऊर्ध्वे वामे च दक्षे च अधश्चैव यथाक्रमम् । 

ऊर्ध्वदिकं देहल्याः प्रकरणात् । एवं गां गङ्ख यां यमुनां श्री लक्ष्मी एे 

सरस्वतीं पूजयन्ति । तथा दूर्वादिक गृहे परितो विकीर्य विघ्रानपसृतान् ध्यायेत् । 
तन्मनः 

कुमारोक-- 

प्रणवं पूर्वमुद्धूत्य सर्वविघ्रांस्ततःपरम् । 

उत्सारयद्रयं हू फट् स्वाहा च तदनन्तरम् ॥ 

अनेनैव च मन्रेण विघ्रानुत्सारयेत् सुधीः । 
प्रणवं पूर्वमुद्धूत्य रक्ष रक्षेत्यनन्तरम् ॥ 

हं फर् स्वाहेति मन्रेण भूमि च परिडोधयेत् | 

रोधनं जलसेकरूपमिति ताच्रिकाः। इदं च भूमिरोधनं फेरवीये 

विघ्रोत्सादनात् पूर्वमुक्तम् । तथा-- 
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ततः पवित्रवच्रादौ प्रणवं पूर्वमुद्धरेत् । 
रक्षद्रयमतो हुं फट् स्वाहा च तदनन्तरम् ॥ 
अनेनैव च मन्रेण कुर्याद् भूम्यभिमन्रणम् ॥ 

8. अथासनविधिः 

स्वतन्त्रे 

भूमौ त्रिकोणमाकिख्याधारदाक्त्यादिपूजनम् । 
मेरुपृष्ठ ऋषिः प्रोक्तः सुतल छन्द ईरितम् ॥ 

कूर्मोऽत्र देवता देवि आसनोपनिवेराने । 
विनियोगश्च कथितः पठेद् धृत्वासनं मतः ॥ 

पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 

त्व च धारय मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनम् ॥ 

इति धृत्वा तु देवेरि कुङांस्तत्रैव पादयेत् । 

कुडानिति । वक्ष्यमाणपशक्षप्राप्तानुवादः । तथा-- 

मायाबीजं समुच्चार्य आधारराक्तये ततः । 
कमलासनमुल्लिख्य ङेनमो ऽन्तं च पूजयेत् ॥ 

डेनमोऽन्तमिति । कमलासनपदं चतुर्थ्यन्तं नमस्कारेण योजयेदित्यर्थः । 

मन्त्रचूडामणौ-- 

तत्र म द्धासनं पीठं पीठमन्त्रेण पूजयेत् । 
ॐॐ एे क्ली कामपीटाय हृदयान्तो ऽयमीरितः ॥ 

तत्र बद्ध्वासनं वीर आत्मानं डो धयेत् ततः । 
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उत्तरतन्रे- 

आत्ममन्रेणोपविोत् तदा तस्मिन् वरासने ॥ 

दुःशिल्पिरचितत्वादि यद् यदासनदूषणम् । 

अज्ञातं विर्यं याति उपवे तु मच्वितम् ॥ 

स्वनामाद्यक्षरं पुंसः सोमसामिसमन्वितम् । 
आद्यवर्णं विजानीयादात्ममन्त्रं तु साधकः ॥ 

सोमसामि चद्दरार्धम् । यामले-- 

आत्मानं रक्षयेत् तत्र वहिप्राकारयोगतः। 
वह्िबीजेन परितः प्राकारं भावयेद् धिया ॥ 

आकारन्ते सुरेखे च वज्ररेखे ततः परम् । 
ह फट् स्वाहेति कुर्यात् तु मण्डलं वै रावासने ॥ 

आसनविरोषो मल्स्यसूक्त-- 

मृदुकम्बलमासीनोऽन्येषु कोमलकेषु वा । 
विष्टरे वा समासीनः साधयेत् सिद्धिमुत्तमाम् ॥ 

संग्रामपतितं वापि व्यापादितमचूडकम् । 

षण्मासनिःस॒तं प्राप्य चितायां वा तदन्तिके । 

कृष्णसारं द्रीपिचर्म अचूडं कम्बल तथा । 

पीतं च श्वेतवर्णं वा आसनाय प्रकल्पयेत् ॥ 

षण्मासनिःसृतपदेन मृदुकम्बलस्य पुनरभिधानमादरातिरायार्थम् । 

तदन्तोक्तिः प्रसङ्खात् । श्रीक्रमेऽपि-- 

205 



षण्मासानन्तरं यावद् दरामासाच्च पूर्वकम् । 
गर्भच्युतं मृतं बाठं गरभष्टमात् परं रावम् ॥ 

बालमित्यन्तोक्तमेव मृदुपदेन मत्स्यसूक्ते उक्तम् । तन्रे- 

निवृत्तचूडको बाटो हीनोपनयनः पुमान् । 
यो मृतः पञ्चमे वर्षे तमेव कोमल विदुः ॥ 

पञ्चवर्षाभ्यन्तरं यावद् भवेद् बालमचूडकम् । 

अत्र नपुंसकलिद्ता ताचरिकी । वीरतन्त्र 

ङावाभावे विष्टरं तु इावरूपं प्रकल्पयेत् । 
पञ्चाराद्धि भवेत् ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरम् ॥ 

काठलीतन्रे- 

मृताभावे इावरूपं विष्टरं परिकल्पयेत् । 

“मृताभाव” इति वचनात् परोः रावानुकल्पकुङाविष्टरमपि नास्ति । 
मुख्येऽधिकारिण एवाऽनुकल्पेऽधिकारात् । स्वतन्त्रतत्रे-- 

कम्बले लोहिते वापि कृष्णे वा व्याघ्रचर्मणि । 
सन्यासी ब्रह्मचारी तु विडोत् कृष्णस्य चर्मणि ॥ 

व्याघ्राजिनं सर्वसिद्धये ज्ञानसिद्धिर्मगाजिने । 
वस्रासनं रोगहरं वेत्रजं प्रीतिवर्धनम् ॥ 

कौरोयं पुष्टिदं प्रोक्तं कम्बलं सर्वसिद्धिदम् । 
रुक्छं वा यदि वा कृष्णं विरोषाद्रक्तकम्बलम् ॥ 
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मृदु कोमलमास्तीर्णं संग्रामपतितं च यत् । 
जन्तुव्यापादितं वापि मृतं वानरमासनम् ॥ 

गर्भच्युतञ्च नारीणामथवा योनिजां त्वचम् । 

तत्तच्छरीराकारं वा कुर्याच्छिवे ततोऽर्चनम् ॥ 

ऋतुरक्ताक्तवखं वा आसनाय प्रकल्पयेत् । 
श्मडानकाष्टघरितं पीठं वा यज्ञदारुजम् ॥ 

नादीक्षितो विहोज् जातु कृष्णसाराजिने गृही । 

तथा-- 

एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुरङ्गुलमुच्छरितम् ॥ 
विरुद्धे आसने कुर्यात् स्थापनं पूजन बुधः । 

केचित् तु स्वतन्रादौ कम्बलादिविधिर्न स्वातव्येण किन्तु 
वीरासनावगुण्डनत्वेन वीरासनस्यावश्यकत्वात् । तदुक्तम्-- 

काटीतत्रे-- 

मृतासनं विना देवि यो जपेत् कालिकां नरः । 
तावत् स नारकी ज्ञेयो यावदाहूतसंप्ठवम् ॥ 

वस्तुत इदं वीरपरम् । अत्र इावासनेष्वैच्छिको विकल्पः । काष्ठासनं 

विहितेतरं निषिद्धम् । ब्रह्मयामके-- 

तृणपल्छवकाष्ठानि पाषाणं मृण्मयं तथा । 

वंहासनं च वस्रं च केवल क्षितिमासनम् ॥ 

एवमष्टविधं देवि चासनं परिवर्जयेत् । 
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वस्ासनविधिः काम्ये । वाराहीतन्ते- 

तृणपल्लवकाष्ठानि पाषाणं मृण्मयं तथा 

वंशासनं च वस्रं च केवकर्छं क्ितिमासनम् ॥ 

एवमष्टविधं देवं चासनं परिवर्जयेत् । 

वस्ासखनविधिः काम्ये । वाराहीतन्त्रे-- 

उत्तराभिमुखो भूत्वा विदोन्मृद्धासनोपरि । 
कम्बले सत्वरा सिद्धिः श्रीमोन्नौ व्याघ्रचर्मणि ॥ 

अजिने श्रीभवित् काम्ये वश्यं च पीतवाससि । 

दारवे सिदधिनाङः स्याद् भूतके कुल्नारानम् ॥ 

त्वचि पत्रे दरिद्रः स्यात् तुणे चापि हतश्रियः । 
कुरास्य कटके मोक्षः काष्ठे श्रीपर्णी रास्यते ॥ 

अभावे चूतबिल्वानां मत्तक्( 2) पिचुमर्द्के । 
आग्रनिम्बकदम्बानामासनं सर्वनाङ्ानम् ॥ 

आआम्रमाम्रातकम् । 

पनस किदुके चापि वकुल च हतश्रियः । 

कूमारीकल्पे-- 

वीरासनेनोपविङहोत् संपूज्यासनमेव तु । 
तत्रोपविश्य विधिना भुवा द्रव्यं सहेतुकम् ॥ 
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वीरासमनुक्तं गोरक्षसंहितायाम्-- 

एकपादमथेकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः । इति । 

यामले-- 

रात्रावुदडमुखः कुर्यात् पूवेत्तिरमुखो दिवा । 
सदोत्तरमुखः कुर्याच्छिवपूजा विचक्षणः ॥। 

फेत्कारिण्याम्-- 

पद्यासनेन विद्यार्थी कुर्यात् सर्व समाहितः । 
प्राङ्मुखोदडमुखो वापि वक््यमाणक्रमेणतु | 

श्रीकामः स्वस्तिकेनेह पश्चिमाभिमुखः स्थितः । 

कालिकापुराणे-- 

दिग्विभागेषु कौबेरी दिक् हिवाप्रीतिदायिनी । 
तस्मात् तन्मुख आसीनः पूजयेच्चण्डिकां सदा ॥ 

अत्र हेतुग्रहणमप्युक्त भावचूडामणौ-- 

विना हेतुकमास्वाद्य क्षोभयुक्तो महेश्वर । 
न पूजामासनं कु्यन्नि च ध्यान न चिन्तनम् ॥ 

तस्माद भुक्त्वा च पीत्वा च पूजयेत् परमेश्वरीम् । 

कुलाण्वेऽपि- 

विना द्रव्याधिवासेन न स्मरेन्न जपेत् परिये । 

ये स्मरन्ति महादेवि तेषां दुःखं पदे पदे ॥ 
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नासवेन विना मत्र न मन्त्रेण विनासवम् । 

परस्परविरोधित्वात् कथं पजा विधीयते ॥ 

तत्संरायनिवृत्ति च ज्ञात्वा गुरुमुखाद् यजेत् । 

वीक्षणप्रोक्षणध्यान-मन्त्रमुद्रावि भूषितम् ॥ 

द्रव्यं तर्पणयोग्यं स्याद् देवताप्रीतिकारणम् । 

वीक्षणं दिव्यदृष्ट्या । प्रोक्षणं मूलाभिमन्तरितजकेन । ध्यानममृतत्वेन । 
मन्त्रमष्टवारजप्तम् । मुद्रा धेन्वाख्येति सम्प्रदायविदः इदमुपलक्षणम् । अग्रे वक्तव्यः 

सकलसंस्कारो ऽपि ज्ञेयः । पूर्वदिवसीयपूजावरि्टतत्सत्वेनैतत् । समाचरणमिति । 
तर्पणमत्र पानमेव । इदं तु ब्राह्यणेतरविषयम् । ब्राह्यणस्य तदुपादाननिषे धात् । 

५६५अ 

ब्राह्मणस्तु सदा पेयं क्षत्रियस्तु रणागमे । 
वैश्येर्धनप्रयोगे च इदरैरनैव कदाचनेति ॥-- कुलाण्वि-- 

सौत्रामण्यां कुलाचार ब्राह्यणः प्रपिबेत् सुरामिति-समयाचारे-- 

सत्ये क्रमाच्चतुर्वर्णैः क्षीराज्यमधुपिष्टजैः । 
त्रेतायां पूजिता देवी घृतेन सर्वजातिभिः ॥ 

मधुभिः सर्ववर्णैस्तु पूजिता द्वापरे युगे । 
पूजनीया कलौ देवी केवठैरासवैरिति ॥ यामके-- 

चोक्तत्वात् कथं ब्राह्मणस्यानधिकार इति चेत् । उच्यते । “विप्राः क्षौणी भुजो 
विदास्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवे "रिति लघुस्तवे-- “वर्णानुक्रमभेदेन द्रव्यभेदा 
भवन्ति वै” इति ज्ञानार्ण्वे-- “द्रव्येण सात्तविकेनैव ब्राह्यणः पूजयेच्छिवा“मिति 
आसवभेदमुक्त्वा- 
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एवं दद्यात् क्षत्रियोऽपि पैष्टिकीं न कदाचन । 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताग्रे गव्यं तथा मधु ॥ 

राजन्यवैश्ययोदनिं न द्विजस्य कदाचन । 
एवं प्रदानमात्रेण हीनायुर््रह्यणो भवेदिति ॥ 

महाकाल्संहितायाम्-- 

क्षीरेण ब्राद्यणैस्तर्प्या घृतेन नृपवंङाजैः ! 
मास्षिकैर्वैश्यवर्णेस्तु जआसवैः रद्धजातिधिः ॥ इति 

पैरवी तन्त्रे 

यत्रावश्यं विनिर्दिष्टं मदिरादानपूजनम् । 

ब्राह्यणस्तास्रपत्रेषु मधु मद्यं प्रकल्पयेत् ।। इति 

कुलूचूडामणौ 

कृठ््चूडामणो--- 

ब्राह्यणो मदिरां दत्वा ब्राद्यण्यादेव हीयते । 

स्वगात्ररुधिरं दत्वा स्वात्महत्यामवाप्रुयात् ॥ इति 

9. अथ प्राणायामः 

प्राणायामैर्विना यद् कृतं कर्म निरर्थकम् । 
अतो यत्रेन कर्तव्याः प्राणायामाः रूुभार्धिभिः ॥ 

तन्तरे-- 

म्राणायामत्रयं कुर्यान्मूकेन प्रणवेन वा । 
अथवा मन्त्रनीजन यथोक्तविधिना सुधीः ॥ 
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तथा-- 

पूरयेत् षोडङाभिर्वायुं कुस्भयेच्च चतुर्गुणैः । 
रेचयेत् कुम्भकार्धेन अराक्तस्तत्तुरीयतः ॥ 

अन्यत्रापि- 

तदङक्तौ तच्चतुर्थेः स्यादेवं प्राणसंयमः । 
प्राणायामं विना नैव पूजनादिषु योग्यता ॥ 

विरुद्धेश्वरे-- 

प्राणायामत्रयं कुर्याद् विद्यया तदनन्तरम् । 

समयाड्मातृकायाम्-- 

इडया पूरयेद् वायुं सकृच्च मूलविद्यया । 

मध्यनाड्या कुम्भयेच्च वेदसंख्यावरानने ॥ 

नत्रसंख्याक्रमेणैव रेचयेत् पिद्खलाध्वना । 
पुनः पुनः क्रमेणैव यथा वारत्रयं भवेत् ॥ 

कुमारीतन्त्र 

ततः षोडङडावर्षीयां नारीमानीय यत्रतः । 
युवतीं कामदोन्मत्तां सुवेश्ां चारुहासिनीम् ॥ 

सदारते साभिलाषां सिन्दूराङ्कितिभाकिकाम् । 
साधके प्रेमरीलां तां वामे संस्थापयेद् बुधः ॥ 

वाम इत्युपलक्षणम् । वीरचूडामण्युक्तपूजितयन्त्रोपरीत्यपि द्रष्टव्यम् । 

समयाचारे-- 
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वामस्कन्धे करं दत्वा तदङ्क देहमात्मनः, 
दत्त्वा चालस्यभावेन पूजा कार्या यथाविधि ॥ 

फेरवीये-- 

अथाचमनमन्तरपुष्पाधिष्ठानमेव च । 

ग्रनिबन्धनमन्त्रं च कायवाक् चित्तो धनम् ॥ 

अत्र मन्त्रमुखेन कर्मण एवाभिधानम् । आचमनमन्त्रः पूर्वमेव लिखितः । 

पुष्पाधिष्ठानमन््रश्च कुमारीकल्पे- 

अधिष्ठाने तु पुष्पस्य प्रणवं पूर्वमुच्चरेत् । 
ङाताभिषेकेति पदं इाताभीति ततः परम् ॥ 

षकेति च पदं प्रोक्तं हू फट् स्वाहा ततः परम् । 
प्रणवं पुष्पकेतुश्च तथा राजार्हतेऽपि च ॥ 

पुष्ये पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे । 
पुष्पचयावकीर्णे च हूं फर् स्वाहा ततः परम् ॥ 

मनुनानेन देव्यास्तु पुष्परुद्धिमथाचरेत् । 

ग्रसथिबन्धनं च उत्तरीयाञ्चठे विकिरद्रव्यैः 

सन्ध्यावन्दनोक्तरिखाबन्धनमन््रेणेति सम्प्रदायः । कायादिङोधनमन्र- 

कुमारीतन्त्र 

प्रणवं पूर्वमुद्धूत्य तदनन्तरमेव च । 
हुं फट् स्वाहा मनुः प्रोक्तः कायवाक््चित्तरो धने ॥ 

रक्षरक्ष हुं फर् स्वाहा मन्त्रः स्यादात्मरक्षणे । 
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अथ करदुद्धि कुर्यात् । तत्मकार उत्तरतन््र-- 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वामदक्षिणपार््योः । 
नत्वा गुरुं गणेडानं पुरतः स्वेष्टदेवताम् ॥ 

स््रग्गन्धपुष्पाण्यादाय चन्दनाक्तानि मच्रवित् । 

मर्दयित्वा करौ सम्यक् सुरभीकृत्य साधकः ॥ 

वामहस्ते समादाय निर्मथ्याघ्राय तत्पुनः । 
वक्ष्यमाणेन मन्रेण चैडान्यां दूरतस्त्यजेत् ॥ 

मन्त्रस्तु- 

ते सर्वे विलयं यान्तु ये मां हिंसन्ति हिसकाः । 
मृत्युरोगभयक्ठेडाः पतन्तु रिपुमस्तके ॥ इति । 

त्यागश्च नाराचमुद्रया । ̂ त्यजेदुत्तरतः पुष्पं मन्त्री नाराचमुद्रये" सारसंग्रहात् । 
उत्तरतन्त्र-- 

कुसुमं विष्णुमनत्रेण स्वाङ्घुल्यग्रेण साधकः । 

विमर्दनार्थ गृह्णीयात् करहोधनकर्मणि ॥ 

प्रासादेन तु मत्रेण कराभ्यां पुष्पमर्दनम् । 
निर्मच्छेत् कामबीजेन जिघेद् ब्राह्येण तत् पुनः ॥ 

प्रासादेन परित्यागो दिश्यैशान्यां विडोषतः। 
संमृज्य सव्यहस्तेन घ्रात्वा वामकरेण तु ॥ 

एेरान्यां निःक्षिपेदेतत् पुष्पं हस्ततलस्थितम् । 
एवं कृते तु तलयोर्विडद्धिरतुला भवेत् ॥ 
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अद्घुल्यग्राणि शुद्धानि पुष्पाणां ग्रहणाद् विदुः । 

तठद्रयं विमदक्तिविदूद्धमभिजायते ॥ 

निर्मच्छनात् पाणिपृष्टं घ्राणान्नासाग्रमुत्तमम् । 

तीर्थानि च समाया्ति नासिकाग्रं करं प्रति ॥ 

तस्माद् यत्रेन कार्याणि कर्माण्येतानि भैरव । 
उपान्त आदौ चन्द्रेण रञ्जितः शन्यसंयुतः ॥ 

रुद्रान्तोपरिसंपृष्टो मच््रोऽय वैष्णवो मतः। 

उपान्तो हकारः । आदौ मस्तके । चन्द्रेण अर्धचन्द्रमनुस्वारः । रुद्रान्तो दीर्घ 
उकारः । तेन हूं । 

प्रान्तादिर्वासुदेवेन वर्णेनापि च संयुतः ॥ 

इाम्भुचूडारिखाबिन्दु युक्तः प्रासाद उच्यते । 

प्रान्तादिर्हकारः । वासुदेव ओकारः । ततः सन्धिः । तेन हौ । राम्भुचूडारिखा 
अर्धचन्द्र । 

कामबीजं तु विज्ञेयं वासुदेवेन्दुबिन्दुना । 
व्यञ्जनं चाद्यदन्त्य च प्रान्तदन्त्यार्णपूर्वकम् ॥ 

आद्यदन्त्यद्रयं पश्चाद् व्यञ्जनं प्रणवोत्तरम् । 

ब्रह्यबीजमिदं प्रोक्तं सर्वपापप्रणारानम् ॥ 

विज्ञेयं तन््रान्तरादिति होषः। ब्रह्मबीजमुद्धरति-- वासुदेव ओकारः । 
इन्दुरर्धचन्द्रः । बिन्दुरनुस्वारः तेन ॐ । आद्यदन्त्यः तकारः । व्यञ्जनं स्वरङन्यम् । 
प्रान्तदन्त्यार्णः सकारः । स एव पूर्वं यस्य॒ तेन सत् । प्रणवोत्तरं प्रणवान्ते । 
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आद्यदन्त्यद्रयं तकारद्रयम् । तत्र॒ विरोषमाह- पश्चात् द्वितीयतकारः । व्यञ्जनं 

स्वरराुन्यः । तेन ॐ तत्सदिति निष्पण्णम् । 

नीकतन्रे- 

कर्रद्धि समाप्याऽथ कुर्यात् तालत्रयं ततः । 
ऊर्ध्वाधं मूरमन्त्रेण दिग्बन्धमपि देहिकः ॥ 

तेन संजनितं तेजो रक्षां कुर्यात् समन्ततः । 

कुल्ल्ुकां च न जानाति मम मन्त्रं जपन्नरः। 

पञ्चत्व जायते तस्य अथवा वातुलो भवेत् ॥ 

तारिणीकृल्टुकायाश्च मन्रः कुल्टुकवजितः । 
मतिमान् सद्विजातीनां नोपस्थेयः कदाचन ॥ 

कुल्टकां च रिरे धृत्वा सर्वपक्षफलं लभेत् । 
नान्यो विचारः सर्वत्र विरूपाक्षस्य सम्मतम् ॥ 

कुल्टुकाव्सिते पुंसां यज्ञेनो पस्थिति भवित् । 
मम पूजा सदा व्यर्था मम यज्ञस्तथैव च ॥ 

तारामन्रस्य कुल्टुकं त्यक्षरं मन््रमुत्तमम् । 

महोग्रायाः सदा पूजा पूजने कुल्लुका परा ॥ 

स्तोत्रमन्त्रत्रतादीनामनुष्ठाने च सर्वदा । 
अननुष्ठानतस्तस्याः सर्व तन्निष्फलं भवेत् ॥ 

मत्स्यसूक्ते- 

षडक्षरं परं ब्रह्म यो जपेत् तु नराधमः । 

तारिणी चण्डिकायाश्च मन्त्रं कुल्टुकव्जितम् ॥ 
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स ब्रह्य स्तेयकृत् तेन नरके पूर्णडोणिते । 
कुम्भीपाके महाघोरे पच्यते पितृभिः सह ॥ 

षडक्षरे तु कुल्टकां जानीयान्मन्त्रवित् सदा । 
धारयेत् तु हिरोदेहो सर्वकामप्रदायकम् ॥ 

कुल्लुका च रिरे धृत्वा सर्वयज्ञफलं लभेत् । 
अस्याधिकारः सर्वत्र विरूपाक्षस्य सम्मतम् ॥ 

कुल्ट्के वर्जिते पुंसां यज्ञेनोपस्थितिर्भवेत् । 
सर्वे ते निष्फला यज्ञा भवेयुर्मरकं व्रजेत् ॥ 

अज्ञात्वा कल्ल कां देवी ये जपन्ति च तारिणीम् । 

कुलक्षयंतु ते यान्ति नरकं च व्रजन्तिते॥ 

देवीपूजा सदा व्यर्था देवीयागस्तथैव च । 

कुल्ट्ुकामन्त्रश्च मन््रोद्धारप्रकरणे एवोक्तः । तेन॒ व्रयक्षरीनीलसरस्वती- 

रूपकुल्टुकामन्त्रं च विलिख्य शिरसि धृत्वा नित्यार्चनं कुर्यादिति पर्यव्यसि- 

तोऽर्थः । ब्रह्यसंहितायान्तु- तारिणी कुल्टका प्रोक्ता सर्वसिद्धिपरदा सदा । 

तथा- 

तस्यो द्धारमहं वक्ष्ये इुणुष्वैकमना मुने ॥ 

प्रणवं पूर्वमुद्धूत्य पद्येयुग्मं तथेव च | 
महापदोपदं पश्चात् पदावतिपद् रुभम् ॥ 

माये स्वाहेति मन्रोऽयं सप्तदङ्ञाक्षरो मनुः । 
रक्षाकरी च सा प्रोक्ता सदा परपसाधकः॥ 

अथवा त्र्यक्षरं मच््रं कुल्टुकातारिणी भवेत् । 

कुल्लुकां च विना पूजां कृत्वाऽन्ते दुर्गति व्रजेत् ॥ 

2.11 



देवीपूजा सदा व्यर्था ~ ~. ~ ~ - ॥ इति 

नानावचनेनास्य क्रत्वर्थतावगमात् । “सर्वयज्ञफलं लभेदि^त्यर्थवादः। 

वस्तुतस्तु यथा संयोगपृथकत्वाधिकरणन्यायेन "दध्रा जुहोती"त्यनेन क्रत्वर्थत्वं 

"दध्रेद्धियकामस्ये^त्यनेन पुरुषार्थत्वञ्चावगम्यते । तथाञत्राप्युभयार्थत्वमिति 
ध्येयम् । 

तच्रचूडामणौ-- 

मन््रविद्या च संधार्यं वासुदेवं च योऽर्चयेत् । 
प्राप्रोति तत्फलं सम्यग् हरिसायुज्यतां व्रजेत् ॥ 

वासुदेवो हयो ब्रह्मा तारिणी प्रकृतिः सदा । 
एकमर्तिः सदा चिन्त्या एकमूर्तिः सदा स्थिता ॥ 

तथा फेत्कारिण्याम्-- 

सुविमलनखदन्तपाणिपादो मुदितमनाः परदूषणेषु मौनी । 
हरिंहरचरणारविन्दभक्तो चिरायुः सरस्वतीनिवासः ॥ 

इत्यादिना कुल्द्टुकाविद्याधारणोत्तरं हरिपूजनस्याङ्गताऽत्रावगम्यते । 

एकवीराकल्पे पुरश्चरणप्रकरणे-- 

मनत्रकाके तु सततं भार्यां यत्रेन वर्जयेत् । 
वर्जयेद् वैष्णव कल्पं वर्जयेत् तुलसीदलम् ॥ 

तथा हरगौरीसम्बादे-- सहस्रनामस्तोत्रकथनानन्तरम्- 

यानि नामानि सन्त्यत्र प्रसङ्घान्मुख्यवैरिणः। 
ग्राह्याणि तानि कल्पानि नान्यानि तु कदाचन ॥ 
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इत्यादिना तत्पूजनादेरवैगुण्यापादकत्वमवधार्यते । तेन “अतिरत्रे षोडरिनं 
गृह्णाति" "नातिरत्रे षोडरिन गृहणाती 'त्यादिवत् विकल्पोऽवधार्यते । अतिरात्रे 

षोडहिग्रहणपक्षे फलभूमाकल्पनवदत्रापि फलसिद्धौ तदननुष्ठानलक्षणाप्रामाण्या- 

पत्तेः । अत एव श्राप्रोति तत्फलं सम्यगि'त्यभिधानं संगच्छते । वस्तुतस्तु 
“मन्त्रकाट' इति वचनाद् भार्यावचनसमभिव्याहारात् पुरश्चरणवैगुण्यापादकतैव 

तत्पूजनस्य न तु नित्यपूजावैगुण्यापादकतापि । तन्त्रचूडामणिवचनविरो धात् । एवं 

स्तोत्रप्रकरणाम्रानात् पाटाङ्खतैव तच्नामग्रहणादेरित्यृह्यम् । तेन॒ नित्यपूजायां 
प्रसक्ततत्पूजनस्य पुरश्चरणादौ निषेधः सम्भवत्यन्यथाऽप्रसक्ततत्प्रतिषे धापत्तेः । न च 
पञ्चायतनदीक्षापक्षप्राप्ततत्पूजननिषेधोऽ यं नित्यपूजायामेवेति वाच्यम् । तच््रचूडा- 

मणिविरोधात् । अत्र पञ्चायतनदीक्षाया निषेधाच्च । अत एवाधिकारिनिन्दार्थ- 

मप्रसक्तस्यापि तत्पूजनस्य निषेधः । अयज्ञीयवैभाषा इतिवदिति परास्तम् । 

किच-- “वञ्येद् वैष्णवं कल्पमि त्यनेन न तत्पूजायां निषेधोऽपि तु तत् 
कल्पस्येतिकर्तव्यता । तथा च॒ विष्णुमन््रोक्तेतिकर्तव्यतया देवीपूजनं वर्जये- 
दित्यर्थः । अत एवान्यमन्रेतिकर्तव्यतयाऽन्यमन्त्रोपासनस्यासम्भवमाडाङ्क्य 
तत्रेवोक्तम्-- “वर्जयेत् तुलसीदलमि'ति। तथाच तुलसीदलादिना पूजैव 
तत्कल्पपदार्थः। स च नासम्भावित इति तस्मिन्निषेधः दाक्यः कर्तुमिति 
तदभिप्रायः। एवं च नित्यार्चनकाले नैमित्तिकपुरश्चरणाद्यर्चनकाकेऽपि 
हरिपूजनमद्धम् । तदभावे देवीपूजाफलाभाव इति पर्यवसितम् । एवं च “यानि 

नामानी^त्यादिना अनङ्गव्यवायदोषपरिहारार्थ स्तोत्रपाठसमये हरेरपि नाम मध्येन 

ग्राह्यम् । किमुतान्यस्य । प्राप्रोतीत्यादिसम्भावनायामाचमनानुकल्प-विष्णुनाम- 

ग्रहणगप्राप्तौ च यान्येव प्रसङ्घादव्रोपनिबद्धानि तान्येव ग्राह्यानि न त्वन्यानि । एवं च 

वेदो वेति न्यायान् न गृहणीयाद्धरेर्नाम" इत्यत्रापि स्रत्रानुपात्त- 

हरिनामग्रहणनिषेधः । अथवा अर्थवादमात्रस्यानर्थक्यात् नामसम्भावनायां हरेः 
स्वत्त्वास्पदीभूतं तुकुसीदलमपि न गृह्णीयात् । न स्वीकुर्यात्न स्पृरोदपीत्यर्थः । 
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यद्रा-- साधकासखिविधा दिव्यवीरपदुभेदात्। तत्र॒ पडुपरतया 
तन्त्रचूडामण्यादिवाक्यानि हरिपूजाङ्गताप्रतिपादकानि । वीरपरतया चैकवीरा- 

कल्पादिवाक्यानि हरिपृजानिषेधकानि नियोज्यानीति सिद्धान्तरहस्यम् । 

भेरवतन्तरे-- 

10. अथ भतङादधिः 
£> भे 

अङ्क पाणियुगं कृत्वा वियद्धिन्दुयुतो भृगुः । 
सर्गवानिति मन्रेण सतत्वं कुण्डलीयुतम् ॥ 

जीवं चक्राणि भित््वाऽथ हिरस्थकमठे दिवे । 
संयोज्य चित्कलां रक्तां नाभौ ध्यायन् पठन् रामैः ॥ 

वामनासेरितं वायुं ज्वलितेनापि वह्िना । 
संशोष्य देह संदह्य सपापं दक्षया ततः ॥ 

रेचयेत् तु वधूबीजं पीताभं वायुरूपिणम् । 

हदि ध्यायन् पठन् दक्षनासया पुरितानिरैः ॥ 

वामनासापुटेनैव भस्म प्रोत्सारयेद् बहिः । 
हूंकारं पूर्णचन्द्राभं ककारे ङािमण्डके ॥ 

भीत्वैतस्य जपादस्मात्रिपात्य चामृतं ततः 
तदस्थि प्ठावितं कृत्वा देहमुत्पादयेत् ततः ॥ 

सोऽहं मन्रेण तत्त्वानि जीवं कुण्डलिनीं क्रमात् । 
यथास्थानं समानीय निवर्त्य तारिणीमयम् ॥ 
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वारादहीतन्त्रे- 

मूल्ाधासेद्धतं प्राणं ब्रह्यमार्गेण तान्त्रिकः । 

हंसेन पुष्करस्थाने परमात्मनि योजयेत् ॥ 

रुद्रयामले 

स्वतन्त्रे 

वर्णसंहारकं कुर्यात् क्षाद्यकारान्तवर्णकम् । 
प्रतिलोमेन संहृत्य परमात्मनि योजयेत् ॥ 

पञ्चभूतं ततः पश्चाद् यो जपेत् परमात्मनि । 

संहारक्रमयोगेन पञ्चततत्वं समुद्धरेत् । 

पञ्चतत्त्वं पञ्च भूतानि । तदु द्धारप्रकारो ज्ञानोत्रयने- 

पादयोज्नुपर्यन्तं चतुरस्रं सवज्रक्रम् । 
लयुतं पीतवर्ण च भूस्यानं च विचिन्तयेत् ॥ 

जान्वोरानाभिचन्द्रार्धनिभं पद्येन लाञ्छितम् । 
ङुक्लवर्ण स्वबीजेन युक्तं ध्यायेदपां स्थलम् ॥ 

नाभितः कण्डपर्यन्तं चरिकोणं रक्तवर्णकम् । 

सस्वस्तिकं स्वबीजेन युक्तं वहवेस्त॒ मण्डलम् ॥ 

कण्ठाद् श्रूपध्यपर्यन्तं कृष्णं वायोस्तु मण्डलम् । 
षट्कोणं बिन्दुभिः षडिभर्यक्तं बीजेन चिन्तयेत् ।। 

भ्रमध्याद् ब्रह्यरन्धान्तं वर्तुल ध्वजलाजञ्छितम् । 
धूम्रवर्ण स्वबीजेन युक्तं ध्यायेन्नभ-स्थकम् ॥ 

-2.2.1 



तन्तरान्तरे-- 

वीरतन्त्े-- 

फेरवीये-- 

एवं ध्यात्वा ततस्तानि भूताति प्रवित्मोपयेत् | 
पृथ्वीमप्सपु च ता वह्धौ वद्धि वायौ समीरणम् ॥। 

प्रविलाप्य तथाकाल्े जकार प्रकृतौ ततः । 

अजपरब्रह्यरूपां तां मायाङाक्ति परात्मनि ॥ 

एवं समस्तदेहादिषपञ्चं परमात्मनि । 

प्रविलाप्य परब्रह्यरूपे तिष्ठेत् कियत् क्षणम् ॥ 

ततः पुरुषनिभं पापमनादि भ्तसञितम् । 

ब्रह्यहत्यारिरस्कं च स्वर्णस्तेयभुजद्धयम् ।। 

सूरापानहदा युक्त गुरुतल्पकरिद्धयम् । 

तत्सं सर्गपदद्वन्द्रमद्धप्रत्यङ्खपातकम् ॥ 

उपपातक्ररोमाणं रक्तश्मश्रुवितर्ो चनम् । 
रखड्गचर्मधरं कुक्षौ करष्णं दश्िणतः स्मरेत् ॥ 

स्रङ्गचर्म॑च्रं पापमद्खुष्ठपरिमाणकम् । 

अधोमुखं कृष्णवर्ण दक्षकुक्षौ विचिन्तयेत् ॥ 

भूतरस्ुद्धि ततः कुर्यात् स्वमन्त्राक्षरयोगतः। 

मायां नाभौ रक्तवर्णा ध्यात्वा तज्जातवद्िना । 

सृक्ष्मं पापात्मकं देहं दग्धं विचिन्तयेत् तततः ॥। 
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त्रीकारं हदि पीताभं तदुद्धूतेन वायुना । 
भस्म प्रोत्सारितं कृत्वा रूटारे चिन्तयेत् ततः ॥ 

कूर्च तुषारवर्णाभं तद्ुद्दूतामृतेन च 1 

तदस्थि प्लावितं बुद्ध्वा तत्रात्मानं विचिन्तयेत् ॥ 

सर्वव्यथाविनिर्मुक्तं निर्मलं देवतात्मकम् । 
विश्चव्यापकतोयान्तः शेतान्जोद्धवकर्णिके ॥ 

रुद्रयामरक-- ताराभूतङुदधिपकरणे- 

यं मन्त्रं वायुबीजन इडया पूरयेत् तनुम् । 
घोडङास्वरवर्णेन ~ ~ ~ ~ ~ ~ इति ॥ 

अनयोर्विकल्पः । खाम्प्रदायिकस्तु प्राक्तन एव पन्थाः । यामले-- 

भूतरुद्धि ततः कुर्यात् स्थिरचित्तस्तु साधकः । 
विनिधाय निजाद्खे तु समत्तानौ करौ स्वयम् ॥ 

मूलाधारे मूलविद्यास्वरूपां कुलकुण्डक्कीम् । 
प्रसुप्तभुजगाक्रारां सा्धत्रिवरुयात्सकाम् ।॥। 

नीवारङ्ुकवत् तन्वी सर्वविद्यास्वरूपिणीम् 
विद्युत्कोरिग्रतीकाडां स्वयम्भूकिद्खवेष्टिनीम् ॥ 

ध्यात्वा तां हंसमन््रेण म्रणवेनाऽ थवा पुनः । 
कूर्चबीजेन वा देवि दृढं विभावयेद् गुरूः 1 

एकी भावं तयोः कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः । 

विचिन्त्य र्न्यं परमं पा्थिवांडां जैर्गतम् ॥ 
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तथा- 

जलं च तेजसा कृष्णं तेजोरूपं विचिन्तयेत् । 
निर्वाणं वायुना वहि वायुरूपं विभावयेत् ॥ 

आकालोनाहतो वायुः खं वै मनसि लीयते । 
मनोऽ हंकारवङागमहं तु महदाहतम् ॥ 

प्रकृत्या च महत्तत्त्वं प्रकृति योजयेद् थ । 
प्रक्कारारूपिणी चित्या ब्रह्यविद्यास्वरूपिणी ॥ 

कैवल्या केवला इान्ता निर्गुणा परमात्मिका । 
सैषा च परमा ज्योतिः परमं च निरामयम् ॥ 

सहस्रदलमध्यस्थं ङन्यरूपं परं पदम् । 

नाभ्बिरो च यंकारं धुभं वायुं विचिन्तयेत् । 
तेनैव रोषयेल्लिद्धं तनुं षोडङामात्रया ॥ 

कर्मात्मकं चतुःषष्ठ्या कुम्भयित्वा समाचरेत् ! 
द्वात्रिडान्मात्रया दक्षे रेचनं तेन वा पुनः ॥ 

रक्तवर्ण वहिबीजं मेदू मृत्य विचिन्तयेत् । 
मलासनात्मकं लद्धं ङारीरं तेन दाहयेत् ॥ 

पूर्वोक्तक्रमयोगेन दक्षनासाक्रमेणतु । 

देहिकस्तु तथा संरल्या वामनासेन रेचयेत् ॥ 

ककारं वारुणं बीजं घरिक्ायां विभाव्य) 

तेनामृतं समुत्पाद्य सहस्रदरपङ्कजात् ॥ 
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प्त्ावयेत् पूरकादीनि कृत्वा पादतल्ाकवधि । 

लकारं पुथिवीवीजं गुदमूक़े विभावयेत् ॥ 

तेनैव क्रमयोगेन धिया संप््ावयेद् बुधः । 
पापपुण्यविनिर्मुक्तं डशारीरं इाम्भवं परम् ॥ 

तेनैव पूर्णमार्गेण सम्पादयेदनन्तरम् । 
सोहंमन्त्रेण जीवं तु हृत्सरोजे समानयेत् ॥ 

पुनस्तां कुण्डली देवी मूला धरे समानयेत् । 

फेत्कारिण्याम्-- 

लिद्घं कार्यहदिस्थं तु चैतन्यं सर्वसाक्षिणम् । 
प्रणवेन विनिःसार्य ब्रह्यरन्ध्ाद् बहिर्बू धः ॥ 

तेनैव सपुरीकृत्य मस्तकोपरि धारयेत् । 
चैतन्यरहित देहं बाह्यमभ्यन्तरं तथा ॥ 

नाभिमण्डलमध्यस्य-वायुमण्डकल्मध्यगम् । 

यं बीजं धूम्रवर्णं च ध्यात्वा तेन विडोधयेत् ॥ 

अथिमण्डलूसंस्थेन रंबीजेनाऽिरूपिणा । 

निर्दहेदथ तद् भस्मरारिर्देहाकरृति र्भवेत् ॥ 

भ्रमध्यस्थं हदिस्थं वा ध्यायेद् वरुणमण्डलम् । 

अर्धचन्द्राकृतिश्चेतं पद्यद्रयपदाङ्धितम् ॥ 

ततस्तेन प्रकारेण प्लावयेन्मनुरूपिणीम् । 
बीजं तु पार्थिवं न्यस्य चिन्तयेद्धेममण्डकम् ॥ 
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प्रणवेन द्विधा कृत्वा तत्र चैतन्यरूपिणम् । 
आत्मानं चिन्तयेन्मन्त्रदेवतारूपिणं ततः ॥ 

प्राणायामरूपां भूतरुद्धिमुक्त्वा उद्धीरो- 

अथवा कुण्डलीदेवी पजचभूतादिना सह । 
परमात्मनि संयोज्य तयोरैक्यं विभावयेत् ॥ 

ध्यानयोगेन मनसा सोहं सोहं विभावयेत् । 

इदं चाराक्तपरम् । रारदायामप्ययमेव क्रमः उक्तः । नीरुतत्रे- 

भूतरुद्धि विधायेत्थं शून्यं विश्वं विचिन्तयेत् । 
निकषं निर्गृणं डुद्धमात्मानं तारिणीमयम् ॥ 

भूयस्तस्योपरि ध्यायेत् रङ्करे शै तपङ्कजम् । 
तस्योपरि पुन््ययिद् धृङ्कारं नीलसन्निभम् ॥ 

ततो हुंकारबीजेन कर्तृतां बीजभूषिताम् । 
कर्त्युपरिगतं ध्यायेद् देहञ्च परमात्मनः ॥ 

ङाल्दब्रह्यात्मिका माया मातुक्रा प्रकृतिः परा । 

अजायत जगन्मातुराकाडां नभसोऽनिलः ॥ 

समीरणादभूदग्िरग्रेरापस्ततो मही । 
स्वीयमेभ्योऽपि भूतेभ्यस्तेजोरूपं कलेवरम् ॥ 

देवताराधने योग्यं समुत्पन्नं विभावयेत् । 

वररिष्ठसंहितायाम्-- 

सोहं मन्त्रेण तामाद्यां नादान्ते सिद्धभाविताम् । 
ध्यात्वैवं ब्रह्मरन्ध्रात् तु हदि जीवकलां न्यसेत् ॥ 
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तन्ते-- 

ततो जीवं प्रकिन्यस्येत् प्राणसमत्त्रेण देङिक्कः । 

ङारदायाम्-- 

ब्रह्यविष्णृहिवाः ग्रोक्ता मुनयस्तन्त्रवेदिभिः । 
उक्तस्ग्यजुषोः साय्मञ्छन्दोविङारदैः ॥। 

चैतन्यरूपा म्राणात्मा देवता साक्तिरीरिता । 
कवर्गेण कियत्पूर्वभृतैर्हुटयमीरितम् ॥। 

हिरश्चवर्गङूब्दाद्यैरीरितं तदनन्तरम् । 
ज्ञानेच्ियैष्टवगदधिस्तच््छिरा परिकीर्तिता ॥ 

कर्मच्रियैस्तवगव्िः कवचं परिकीर्तितम् । 
वचनाद्यैः पवगद्दिर्चिल्ेचनमुदीरितम् ॥ 

खु द््याद्यैयददि सं युक्तैरस्रमस्य समीरितम् । 
आत्मने ऽन्ताः खमारञ्याता अङ्कमन्त्राः सजातयः ॥ 

नाभेश्चरणपर्यन्तं पाङाबीजं प्रविन्यसेत् । 

हदटयान्नाभिपर्यन्तं ङाक्तिजीजं तततः परम् ॥ 

मृर्ध्वादि हृदयं यावदद्कङां विन्यसेत् सुधीः । 

हृदये धातुषु न्यसेद् यादीन् सप्त यथाक्रमम् ॥ 

प्राणे जीवे ततो न्यस्येद्धंस्रवर्णद्भयं पुथक्क् । 

क्कर्याद् च्यापकमेतेन समस्तेन विधानवित् ॥। 
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वीरचूडामणौ तु-- षडड्न्यासादीनन्यथोक्तः । यथा-- 

अञ मध्ये कवर्ग च इई मध्ये चवर्गकम् । 

उऊ मध्ये टवर्ग च एए मध्ये तवर्गकम् ॥ 

ओ ओ मध्ये पवर्ग च दोषमध्ये यवर्गकम् । 
न्यासं कुर्यान्महेरानि हदयादिषडद्खकम् ॥ 

तथा- 

एवं न्याखविधि कृत्वा वर्णन्यासमथाचरेत् । 

नाभो नारायणः प्रोक्तो माया तूदरमध्यतः ॥ 

वामां मेदो विन्यस्य मज्जास्थिनी करे न्यसेत् । 
शक्रं वै दक्षिणे पादे वियद् वामे प्रविन्यसेत् ॥ 

न्यसेत् क्रोधं महादेवि मस्तकाच्वरणावधि । 

नारायणः आंक्रारः । डारदायाम्- 

ततो विचिन्तयेद् देवी जीवभूतां जगन्मयीम् । 

रक्तान्धिपोतारुणमध्यसंस्था पाराङ्कुडाविक्षुरारासबाणान् । 

खलं कपाटं दधती करान्जे रक्तां त्रिनेत्रं प्रणमामि देवीम् ॥ 

ततो वक्ष्यमाणकेकिहानमुद्रया हदयं स्परान् प्राणमन््रं जपेत्। मन्त्रस्तु 
तत्रैव-- 

पादादिन्रयक्षरात्मान्ते स्यादमुष्यपदं ततः । 

क्रमात् प्राणा इह प्राणास्तथा जीव इह स्थितः ॥ 
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अमुष्य सर्वेद्धरियाणि भूयाऽमुष्यपदं भवेत् । 
वाङ्मनोनयनश्रोत्र-प्राणप्राणपदान्यथ ॥ 

पश्चादिहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु ठद्वयम् । 
अयं प्राणमनु परोक्तः सर्वजीवप्रदायकः ॥ 

अत्रामुष्यपदस््थाने देवतानाम देयम् । तदुक्तं रुद्रयामले 

अआमुकपदं यद्रूपं यत्र मन्त्रे च दूश्यते । 
सा््याभिधानं तद्रूपं तत्र स्थाने नियोजयेत् ।! इति । 

वरिष्ठसंहितायाम्- 

ततो जन्मादिकच््यष्टक्रिया संस्कारसिद्धये । 
षोडङापरणवावृत्तीः कृत्वा डाक्ति परां स्मरेत् ॥ 

11. अथ मातृकान्यासः 

फेत्कारिणीतन्रे-- 

मन्त्रा मृकत्वमायान्ति विन्यासेन विना क्तिपिः । 
सर्वमन्त्रप्रसिद्धयर्थ तस्मादादौ लिपि न्यसेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे 

इडया पूरयेत् प्राणं स्वरैः स्पर्दौश्च कुम्भयेत् । 
रेचयेद् यादिकैरुष्मैस्ततः पिद्घरूया पुनः ॥ 

तथैव पूरणं वायोः कुम्भनं रेचनं पुनः ! 
इडया स्यात् ततो द्वाभ्यां पूरणादित्रयं पुनः \ 
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प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद् व्यापकमाचरेत् । 
अकाराद्यैः क्षान्तवर्णैरापादतलमस्तकम् ॥। 

कारदायाम्- 

ऋषिर््रह्छा समुद्दिष्टो गायत्री छन्द ईरितम् । 
सरस्वती समारव्याता देवता देङिकोत्तमैः ॥ 

अक्टीबहस्वदीर्घान्तिर्गतैः षड्वर्णकैः क्रमात् । 
षडल्खलनि विधेयानि जातियुक्तानि देहिकैः ॥ 

पञ्चाङाल्किपिभिर्चिभक्तमुखदो-पन्मध्यवक्षस्थत्तां 
भास्वन्मौक्तिनिवबद्धचन्द्रडाकल्ामापीनतुद्खस्तनीम् । 
मद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलरां विद्यां च हस्ताम्बुजे- 
्विश्चाणां विङादप्रभां तरिनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥ 

मच््रतन्त्रपकारो-- 

आदावभ्यन्तरे न्यस्य षडाधारेषु पार्वति । 
अकारादिक्षकारान्तान् स्थूलदेहे बहिर्न्यसेत् ॥ 

दक्षिणामूर्ति-- 

कलापत्राम्बजे कण्डे स्वरान् सम्यक् प्रविन्यसेत् । 
हद्यय्कपत्रे तद्रर्णान् नाभौ दाद न्यसेत् 

दङ्ावर्णान् लिङ्खमृ़े षड्दरे षड़् दररेश्चरि । 
चतुर्दटे तथाधारे चतुर्वर्णस्तितो न्यसेत् ॥ 

भ्रूमध्ये द्विदले हक्षावित्यन्तर्मातुकां न्यसेत् । 
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वैष्णवे तु गौतमीये-- 

तथा- 

एकैकं वर्णमुच्चार्य मूल्ाधाराच्छिरोऽन्तकम् । 
नमो ऽन्तमिति विन्यास उगान्तरः परिकीर्तितः ॥ 

मूलाधारे चतुर्दके तथान्तर्मातृकां न्यसेत् । 
षडदले विद्युदाकारे स्वायिष्ठानेऽनकूत्विषि । 
बभगैर्यरलैर्युक्ते वर्णैः षडिभश्च सुव्रते ॥ 

मणिपूरे दङ्दक़् नीरूजीमूतस्निभे । 
डादिफान्ता्नरैर्युक्ते बिन्दु भूषितमस्तकः ॥ 

अनाहते द्वादङडारे प्रवारूरुचिसनिभे । 

कादिखान्तान्नरैर्युक्ते योगिनीहृदयङ्खमे ॥ 

विद्धे षोडरादकते धूम्राभे स्वरभूषिते । 
नाज्ञाचक्रे च चन्द्राभे द्विदक>े हक्षल्ाच््छिते ॥ 

सहस्रारे हेमनिभे सर्ववर्णविभूषिते ॥ 

अकथादित्रिरेखासु हत्छक्षत्रयभूषिते । 
तन्मध्ये परबिन्दु च सुष्टिस्थितिरयात्मकम् ॥ 

एवं समाहितमना ध्यायेन् न्यासो ऽयमान्तरः । 
मूल्ादिब्रह्यरन्धान्तं विष्णुं ध्यायेत् चिदात्मकम् ॥ 

बिन्दुसुतसुधासारैस्तर्पयन् मातृकां न्यसेत् । 
एकैकं वर्णमुच्चार्य मूलाधाराद् श्रुवान्तकम् 1 

नमो ऽन्तमिति विन्यास ान्तरः परिकीर्तितः । 
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अन्तर्मातृकान्यासो मनसैव कार्यः। 'पुष्पैरनामया वापि मनसा वा 
न्यसेदमूनि ति मन्रतन्त्रप्रकाङवचनात् । अनमया साङ्खुष्टया । 

अङ्खुष्ठानामिकाभ्यां तु न्यासः सर्वत्र सम्मतः । 

इति पद्यवाहिनी( ?)वचनात् । अत्रैवं व्यवस्था--पुष्पर्देवतामूर्तौ, अनमया 
स्वदेहे, मनसा मूलाधारादिषु । इदञ्च ऋष्यादिकरषडद्धन्यासबहिर्मातिकादि- 

व्यतिरिक्तेषु तत्र म॒द्रान्तरविधानात् । कुलाण्वि-- 

यतिवैखानसैः कार्यः संहारन्तः कुलेश्वरि । 
न्यासो गृहस्थैः स्थित्यन्तः सुष्ट्यन्तो वर्णिनां भवेत् ॥ 

तनि 

इत्यन्तर्मातृकां न्यस्य बहिस्तां तु प्रविन्यसेत् । 

12. अथ मातृकान्यासस्थानानि 

गोतमीये-- 

कलारमुखवृत्ताक्षि-श्रुतिघ्राणिषु गण्डयोः । 
ओष्ठदन्तोत्तमाङ्घास्ये दोःपत्सन्ध्यग्रकेषु च ॥ 

पार््योः पृष्ठतो नाभौ जटठरे हदयेऽदरके । 
ककुद्यंसे च हत्पूर्व-पाणिपादयुगे ततः ॥ 

जटठराननयोर्न्यस्येन् मातुकार्णान् यथाक्रमात् । 

त्वगसुङ्मांसमेदोऽस्थि-मज्जाराक्रात्पकान् विदुः ॥ 

यादीन् हादीन् न्यसेदात्मपरमज्ञानपूर्वकान् । 
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वीरचूडामणौ तु-- 

मूर्धि वक्त्रे तथा नेत्रे कर्णयोर्नासिकापुटे । 

कपोलके ओष्टदन्ते च जिह्वाये कण्डटदे रातः ॥ 

कादि दक्षिणहस्ते च चवर्ग वामहस्तके । 

टवर्ग दक्षिणे पादे तवर्ग वामतो न्यसेत् ॥ 

कुक्षौ पुष्टेऽथ नाभौ च उदरे पादिपञ्चकम् । 
त्वगसङ्मांसमेदो ऽ स्थि-मज्जाडुक्राणि धातवः ॥ 

जीवात्मा परमात्मा च न्यसेद् यादीस्ततः क्रमात । 
हदये दक्षिणांसे च ककुद्वामांसतो न्यसेत् ॥ 

हस्तयोः पादयोः पश्चादाचरणं मस्तकावधि 
मू घददिचरणपर्यन्तं न्यसेत् साधकसखत्तमः ॥ 

इत्युक्तम् । तदनयोर्चिंकल्पः । कुल्ाकतारे-- 

पञ्चादादक्षरन्यासः क्रमेण परिक्ीतितः । 

ओमाद्यन्तो नमोऽन्तो वा सबिन्दुषिन्दुवजितः । 

पञ्चादटाद्रर्णविन्यासः ्रमादुक्तो मनीषिभिः । 
सविसर्गः सोभयश्च रहस्यं तत् तु कथ्यते ॥ 

वित्तप्रदो बिन्दुयुतो विद्यादौ बिन्दुवर्जितः । 
पुत्रप्रदः सविसर्गः सोभयो भक्तिदायकः ॥ 

मायालक्ष्मीबीजपूर्वो वाग्भवाद्योऽ थवा पुनः । 
त्रिबीजाद्यो रमाद्यो वा न्यस्तव्यः साधकोत्तमैः ॥ 
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अथ सुष्ट्यादिन्यासः 

वीरचूडामणो-- 

मातुकात्रितय कुर्यात् सृष्टि संहारकस्थितिम् । 

न्यासं कुर्यान्महेशानि कल्पोक्तं च विरोषतः ॥ 

कुलावतारे-- 

सृष्टेस्तु सुतपुष्स्यादि स्थितेस्तत्पालनं भवेत् । 
संहतेर्दोषिसंहारस्तस्मात् त्रितयमाचरेत् ॥ 

सारदायाम्-- 

न्यसेत् स्गच्वितान् सृष्ट्या ध्यात्वा देवी यथाविधि । 
बिन्दु युक्तामिमां न्यस्येत् संहत्या प्रतिलोमतः ॥ 

विद्यात् पूर्वोदितान् विद्वान् ऋष्यादीनङ्खसंयुतान् । 

ध्येया वर्णमये पीठे देवी वाग्वल्टभा रिवा ॥ 

अक्षजं हरिणपोतमुदग्ररङ्कं विद्यां करैरविरतं दधती त्रिनेत्राम् । 
अर्धेन्दुमौलिमरुणामरविन्दवासां वर्णेश्चरी प्रणमत स्तनभारनम्राम् ॥ 

सर्गविन्द्रन्तिकान् न्यस्य डार्णाद्यान् स्थितिवर्त्मना ॥ 

फेत्कारिणीतन््र-- 

उदरोपक्रमान् न्यासो हृद यान्तं स्थितिर्मता । 

इत्युक्तम् । इदं चान्तर्मातिकारीत्योक्तमिति फलतो न कश्चिद् विरोषः 
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त्रिङडाक्तिरते-- 

अकथादित्रिभेदेन विभज्य मनुवल्क्िपिम् । 
कवर्म प्रथमं न्यस्येदवर्ग च ततः परम् ॥ 

तवर्ग विन्यसेत् पश्चात् स्थितिरेषा प्रकीर्तिता । 
तकाराद्यं तथा तं च जमारभ्य ममान्तक्म् । 

यथास््यानं प्रविन्यस्येत् स्थयितिर्यद्धेयमीरिता ॥ 

भमारभ्य क्षक्ारान्तमकाराद्य च पश्चिमम् । 

पूर्वस्थानेषु विन्यस्येदथवेऽय स्थितिभ्वित् ॥ 

ङारदायाम्-- 

विद्यात् पूर्वोदितान् विद्धान् ऋष्यादीनद्धसखयुतान् । 

ध्यायेद् वर्णेश्चरीमत्र वल्लभेन समन्विताम् ॥ 

सिन्दूरकास्तिममिताभरणां त्रिनेत्रां 
विद्याक्षसूत्रमुगपोतवरान् दधानाम् । 
पार्श्चस्थितां भगवतीमपि काञ्चनाद्धी 

ध्यायेत्करान्जश्रृतपुस्तकवर्णमारलाम् ॥ 

13. अथ मातुकान्यासमुटायः 

तन्त्रान्तरे- 

ललाटे ऽनामिकामध्ये न्यसेच्च मुखवृत्तक । 

तर्जनीमध्यमानामा विन्यसेच्चेव नेतयोः ॥ 

तर्जन्यनामे संयुज्य न्यसेत् साधकसत्तमः । 
अद्धुष्ठं कर्णयोर्न्यस्य कनिष्ठाद्भुष्टकौ नसोः ॥ 
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मध्यमां गण्डयोर्न्यस्य मध्यमामोष्ठयोर्न्यसेत् । 
अनामां दन्तयोर्न्यस्य मध्यमामुत्तमाङ्खके ॥ 

मुखेऽ नामां मध्यमां च हस्ते पादे च पार््वयोः । 
कनिष्ठानापिकामध्या न्यस्तव्याः पृष्ठतस्तथा ॥ 

ता. सागुष्ठा नाभिदेरो सर्वाः कुक्षौ च विन्यसेत् । 
हृदये साधकः सर्वा अंसयोश्च ककृत् स्थले ॥ 

हत्पूर्वहस्तपत् कुकषि-मुखेषु तलमेव च । 
एतास्तु मातृकामुद्राः क्रमेण परिकीर्तिताः ॥ 

अज्ञात्वा विन्यसेद् यस्तु न्यासः स्यात् तस्य निष्फलः । 

अत्र॒ केचित्-- “न्यासं निर्व्तियेद् देवि षोढान्यासपुरःसरमि "ति 
तच्रचूडामणिवचनात् सर्वादौ षोढान्यासविधानात्-- 

अङ्खन्यासकरन्यासौ कुर्यादत्रैव केवलम् । 
अब्रोक्तमाचरेदस्मिच्नान्यत् सचारयेद् बुधः ॥ 

दति फेत्कारिणी वचनाच्च मातृकान्यासं नास्तीति वदन्ति । तन्न-- 

मन्त्रा मूकत्वमायान्ति विन्यासेन विना कपेः । 

सर्वमन््रप्रसिद्यर्थ तस्मादादौ कलिपिं न्यसेत् ॥ 

इति फैत्कारिणीतन््रवचनात्- 

मातृकात्रितयं कुर्यात् सृष्टिसंहारकस्थितिम् । 

न्यासं कुर्यान्महेडानि कल्पोक्तं च विदोषतः ॥ 
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इति ताराप्रकरणीयवीरचूडामणिवचनाच्च । तेनादौ मातृकैव न्यसनीया । 
षोढान्यासपुरःसरता तु न्यासान्तरपेक्षयैव सम्भवतीति तच््रचूडामणिवचनं 
विनिगकम् ॥ 

14. अथ षोढान्यासः 

तच््रचूडामणौ-- 

ताराषोढां प्रवक्ष्यामि सर्वतच््रेषु गोपिताम् । 
सर्वविध्रोपदामनां सर्वपापप्रणारिनीम् ॥ 

महादारिदर्यङामनी सर्वसम्पत् प्रदायनीम् । 

सर्वकामप्रदां नित्यां सर्वसाप्राज्यदायिनीम् ॥ 

रिष्याय भक्तियुक्ताय विनीताय महात्मने । 
वदान्याय कुलीनाय शद्धाचाररताय च ॥ 

एवं विधाय देवेहि साधकाय प्रकारयेत् । 
अन्यथा सिद्धिहानिः स्यादित्याज्ञा ङाम्भुना कृता ॥ 

रुद्रैस्तु प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु गरहैर्मतः। 
लोकपाठेस्तृतीयः स्याच्छिवराक्त्या चतुर्थकः ॥ 

तारादिभिः पञ्चमः स्यात् षष्ठ. पीटैर्निगद्यते ॥ 

15. अथ रुद्रन्यासः 

एकेन सहिता रुद्राः पञ्चारात् परिकीर्तिताः । 
बिन्दुयुक्तैर्मातृकाणैस्त्यक्षरीबीजपूर्वकैः ॥ 

डन्तैर्नमोन्तैदेवेरि विन्यसेत् तान् क्रमात् सुधी 
तारिणी त्र्यक्षरी प्रोक्ता भवव्रन्धविनारिनी ॥ 
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नीरूवर्णा त्रिनयनां रावासनसमायुताम् । 

विभ्रती विविधाकल्पान् मौलावक्षोभ्यार्धेन्दु)भूषिताम् ॥ 

एवं ध्यात्वा तारिणीं तु समाहितमनाश्चिरम् । 

एकेन सहिता इति । तेन ङारदायाम्- 

श्रीकण्ठो ऽनन्तसृषक्ष्मौ च त्रिमूर्तिरमरेशचरः। 
अर्घो भारभूतीरास्तिथीराः स्थाणुको हरः ॥ 

िण्टीडो भौतिकः सद्योजातश्चानुग्रे श्वरः । 
अक्रूरश्च महासेनः षोडदा स्वरमूर्तयः। 

पश्चात् क्रो धीराचण्डेङा-पञ्चान्तकरिवोत्तमाः । 
अथेकरुद्रकूर्मकनेत्राह्चतुराननाः ॥ 

अजेशासर्वसोमेङास्तथा काङ्गकिदारुको । 
अर्धनारीश्वरश्रोमा-कान्तश्चाषाढिदण्डिनौ ॥ 

स्युरद्विमीनमेषाख्य-लोहिताश्च हिखी तथा । 
छगटण्ड-द्विरण्डरो महाकाटलार्यबाल्िनौ ॥ 

भुजद्धेदा-पिनाकीडा-खडगी डाख्यवकास्तथा । 

शैतभृग्वीरानकुलिरिवा. संवर्तकस्तथा ॥ 

एते रुद्राः स्मृता रक्ता धृतश्ूलकपालकाः । इति । 

बिन्दुयुक्तैरित्यादि । तेन ही त्री हूं अं श्रीकण्ठेङाय नमः ही त्री हूं आं 
अनन्तेङाय नमः इत्यादयः प्रयोगाः । केचित् तु पूर्णोदिर्यादिङ्ाक्तिसहितानेतान् 

न्यसत्ति । इाक्तयश्च शारदायाम्-- 
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पूर्णोदरी स्याद् चिरजा इङााल्मत्मी तदनन्तरम् । 

त्नेत्छाश्चषी वर््तु्ाक्षी च दीर्घघ्ोणा समीरिता ॥ 

सुदीर्घमुरवी-गोमुरव्यौ दीर्घजिह्वा तथैव च । 
कण्डोदर्यर्ध्वकेरी च तथा विकरतमुरल्यपि ।। 

ज्वाल्ञमुरवी ततो ज्ञेया पश्चादुत्च्कासुर्री तथा । 
सृश्रीमुर्री च बिद्यामुरव्येताः स्युः स्वरङाक्तयः ।। 

ग्हाककात्सी-सरस्वत्यो सर्वसिद्धिसमन्विते । 

गौरी ्यैल्लोक््यविद्या स्यान्मन््रङ्ाक्तिस्ततः परम् ॥ 

जात्पङरूाक्तिर्भूतम्ाता तथा रूम्बोदरी मता । 
द्राविणी नागरी भूयः ख्रेचरी चापि म्री 1 

रूपिणी वीरिणी पञ्चात् च्ाकोदर्यपि पूतना । 
स्याद् भद्रकाल्नी- योगिन्यौ राद््िनी गजिनी तथा ।। 

क्राररा्चिश्च कल््जिन्या कपर्दिन्यपि कचिणी । 
जया च सुमुरञ्रश्चर्या रेतती माध्वी तथा । 

खारुणी वायवी पोक्ता प्चाद्रक्षोकिदारिणी । 

ततश्च खजा त्रुक््मीर्व्यापिची माययाऽच्विता ।। 

खता रुद्राट्पीखस्थथाः सिन्दूरारुणवियहाः । 

रक्तोत्पत्-कपाल्ाभ्यामल्छद्धुतकराम्बजाः ।। 

१6. अथ यहच्यासः 

स्वरैर्हदि न्यसेत् सूर्य रक्तं त्यश्षरपूर्वकः । 
भ्रुवोर्मध्ये यवर्गेण सोमं डकल तु विन्यसेत् ॥ 
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नेत्रत्रये कवर्गेण मङ्ख लोहितं न्यसेत् । 
चवर्गेण बुधं श्यामं न्यसेद् हदयमण्डले ॥ 

टवर्गेण कण्ठकुपे पीतवर्ण बृहस्पतिम् । 
गकृदेङो तवर्गेण पाण्डरं भार्गवं न्यसेत् ॥ 

नाभिदेङो पवर्गेण नीलवर्ण इनि न्यसेत् । 
ङावर्गेण धूम्रवर्ण राहुं वक्त्रे न्यसेत् ततः ॥ 

ल-क्षाभ्यां गुददेदो तु केतुं धूम्रं वरानने । 
कामरूपधरान् सर्वान् सर्वाभरणभूषितान् ॥ 

17. अथ लोकपाल्न्यासः 

इन्द्रम यमं रक्षो वरुणं पवनं विभुम् । 
ईरानमात्मनो मूर्धि दिक्षु चाष्टसु च क्रमात् ॥ 

अधोऽनन्तं मूर्धिदेश ब्रह्माणं च तथा न्यसेत् । 
हस्वदीर्घस्वरे शाष्टवगेस्त्यिक्षरपूर्वकैः ॥ 

हस्वेत्यादि । तेन हीत्रीह् अंडइंङउंऋनलृएंओं अं इन्द्राय नमः इति 

पर्वललरे । ही त्री हूं आईऊंऋलृंएेओ अ अग्रये नमः इत्यग्रौ दक्षिणकर्णोपिरि । 
अष्टवर्गाः कचरतपयङ़ालाः । 

18. अथ रिवराक्तिन्यासः 

ब्रह्या विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाहिवः। 
ततः परहिवो देवि षट् रिवाः परिकीर्तिताः ॥ 

मूलाधारे तु ब्रह्माणं डाकिनी सहितं न्यसेत् । 
सर्वत्र त्रयक्षरीयुक्तं वादिसान्तं सबिन्दुकम् ॥ 
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स्वधिष्ठानाख्यचक्रे तु सकविष्णुराकिणी तथा । 
वादिल्ान्तं प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपूरके ॥ 

डादिफान्तार्णसदहितं रुद्धं च लाकिनी तथा । 
अनाहते कादि खान्तमीश्चरं काकिनां न्यसेत् ॥ 

विड्द्धाख्ये महाचक्रे षोडङास्वरसयुतम् । 

सदाङिवं राकिनी तु विन्यस्य पूर्ववत् ततः ॥ 

ञगाज्ञाचक्रे तु देवेङि हक्षवर्णसमन्वितम् । 
परं वं ब्रह्मरूप हाकिनीसहितं न्यसेत् ॥ 

19. अथ तारादिन्यासः 

तारा चोग्रा महोया च व्रा क्छाटी सरस्वती । 
कामेश्वरी च चामुण्डा इत्यष्टौ तारिणी मताः ॥ 

सर्वव्रादौ त्यक्षरी तु समुच्चार्य क्रमेणतु। 
स्वरयुग्मेन वर्गेण भूषितेन च बिन्दुना ॥ 

डेन्ता नमो ऽन्तास्ताराद्या न्यस्तव्या ध्यानपूर्विकाः । 
ब्रह्यरन्ध्रे कल्ारे च भ्रूमध्ये कण्टगह्वरे ॥। 

हदये नाभिदेङो च क्ििङ्घे चाधारके न्यसेत् । 

हीत्रीहुअआंकंरवंगंघं ङ तारायै नमः इत्यादयः प्रयोगाः । 

20. अथ पीठन्यासः 

मूलाधारे कामरूपं हदि जालन्धरं ततः 1 
लल्रे पूर्णगिर्यास््यमुङ्धियानं तदू ध्वके ॥ 
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वाराणसी भ्रुवोर्मध्ये चाव(ज्वल)न्ती ल्ोचनत्रये । 

मायावती मुखवृत्ते कण्ठे मधुपुरी ततः ॥ 

अयोध्यां नाभिदेडो तु कस्यां काञ्ची विनिर्दिरोत् । 
दशनौतानि प्रधानानि पीठानि क्रमतो विदुः ॥ 
हस्वदीर्धेश्वाष्टवरगर्निमो ऽन्तैः क्रमतो न्यसेत् । 

21. अथ नीलतन्त्रोक्तताराषोढान्यासः 

नीलतन्रे- 

मत्रेणाऽन्तरितां कृत्वा षड्वारं मातृकां न्यसेत् । 
क्रमोक्रमाद् वरारोहे ताराषोढा प्रकीर्तिता ॥ 

कृते तु न्यासमात्रे तु सर्वपापं विनश्यति । 
योगिनीना भवेत् पूज्यः सदेवो न तु मानुषः ॥ 

यं नमन्ति पहेङ्ामि षोढा रचितविग्रहाः । 

अल्पायुः स भवेत् सद्यो देवता कम्पते भिया ॥ 

नास्त्यस्य पूज्यो लोकेषु पितुमातुमुखोज्ज्वलः । 

षड्वारं सृष्टिस्थितिसंहारक्रमात् । तेन सृष्टिस्थितिसंहार- संहारस्थितिसृष्टय 

इति क्रम इति केचित् । अन्ये तु- संहार-सृष्टि-स्थितयः पुनरपि तथैवेति वदन्ति । 
वस्तुतः क्रमोक्रमयोरेव वचनारूढत्वात् अकारादिक्षकारान्तान् क्षकाराद्यकारान्तान् 

मन्त्रान्तरितान् वारत्रयं न्यसेत् । एवं षोढान्यासो भवतीति मम प्रतिभाति । 

22. अथ सुद्रयामल्ोक्तताराषोढान्यासः 

रुद्रयामठे- 

इणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्यषोढा तियं प्रिये । 
न प्रकाश्यमिदं क्वापि मत्रिणः कायरक्षणे ॥ 
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प्रणवं मातृकावर्णैः परितं मातृकास्थकठे | 
तेनैव पुटित वर्ण न्यसेत् तत्रैव पार्वति ॥ 

मायाबीजं तथा देवि न्यस्तव्यं तु प्रयत्रत. । 
वधूबीजं तथा चैव विन्यसेत् सुसमाहितः ॥ 

कूर्चबीजं तथा देवि न्यसनीयमरोषतः। 
असख चैव तथा न्यस्त्वा सकलं तदनन्तरम् ॥ 

गुहयषोढा त्वियं देवि न प्रकाश्या कदाचन । 
अवश्य प्रत्यहं कार्या ध्यानं पूजा जपस्तथा ॥ 

अत्र अं ॐ अं ॐॐ अं ॐ नमः इति ललाटे । एवं प्रथमन्यासः । अं ही अं 

ही अं ही नमः इति कलार इति द्वितीयक्रमः। अत्री अंतरी अं जरी नमः इति 

तृतीयक्रमः। अह् अंह् अंहु इत्यादि चतुर्थे । अं फट् अं फर् नमः इत्यादि पञ्चमे ¦ 

अञ्छ्हीत्रीदहू फट् अ ञ्च्हीत्रीह्फट् अं अ्च्हीत्री हूं फट् नमः इत्यादि 

षष्टक्रमः। 

2.३. अथ तारकान्यासः 

वीरतन््रे-- 

अकादिक्रमतो न्यस्येद्रोहिण्यादिक्रमेण तु । 

व्युत्क्रमेण च तत्त्वानि रोषं रोषेण योजयेत् ॥ 

रोहिण्यादिमहान्यासं कृत्वा नरवरः सुधीः । 
रोहिणीसुतवत् सृष्स्यामहोच्यो भवति धुवम् ॥ 

गद्यपद्यमयी वाणी कथायां तस्य जायते । 

अदृष्टश्रुतङ्ञास्राणां व्याख्याता भवति ध्रुवम् ॥ 

अकृत्वा तारकान्यासं तारिणी प्रजपेद् यदि । 

ङातलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 
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तत्र सम्प्रदायानुसारी प्रयोगः । अं कं आकारातत्त्वात्िकायै रोहिणीरूपायै 
नमः शिरसि । आं ख॒ वायुततत्वात्मिकायै मृगरिररूपायै नमो मुखे । इं गं 
तेजस्तत्त्वात्मिकायै आद्ररूपायै नमो हदि । ई घं जलतत्त्वात्मिकायै पुनर्वसुरूपायै 
नमो गुह्य । उ ऊं पृथिवीततत्वात्मिकायै पुष्यरूपायै नमः पादयोः । ऊ चं 
घ्राणतत्त्वात्मिकायै अश्ठेषारूपाये नमो नसोः । ऋं छं रसनातक््वात्मिकायै 
मघारूपायै नमो जिह्वायाम् । ऋ जं चक्षस्तत्त्वात्मिकायै पूर्वफल्गुनीरूपायै 
नमश्वक्षुषोः । ठं ज्यं त्वक्तत्तवात्मिकायै उत्तरफल्गुनीरूपायै नमः सवदि । ठं ञं 
श्रोत्रतत्वात्मिकायै हस्तारूपायै नमः श्रोत्रयोः । ए टं गन्धतत््वात्मिकायै चित्रारूपायै 

नमो नसोः । एे ठं रसतत््वात्मिकायै स्वातीरूपायै नमो जिह्वायाम् । ओं इं 

रूपतत्त्वात्मिकायै विङाखारूपायै नमश्चक्षुषोः। ओ दं रसतत््वात्मिकायै 
स्वातीरूपायै नमः सवद्खि । अं णं इाब्दतत््वात्मिकाये ज्येष्ठारूपायै नमः श्रोत्रयोः । 
अ त॒ उपस्थतत््वात्मिकायै मूलारूपायै नमो लिद्धे । अं थं पायुतत््वात्मिकायै 

पूर्वाषाढारूपाये नमो गुह्ये । आं दं पादततत्वात्मिकायै उत्तराषाढारूपायै नमः 
पादयोः। इ धं पाणितत्त्वात्मिकायै श्रवणारूपायै नमो हस्तयोः। ई नं 
वाक्ततत्वात्मिकायै धनिष्ठारूपायै नमो मुखे । उ पं आनन्दतत्त्वात्मिकायै 
ङातथिषारूपायै नमो लिङ्गे । ऊ फ विसर्गतत्त्वात्मिकायै पूर्वभाद्रपदरूपायै नमो 
गुह्यो । ऋ बं गतिततत्वात्मिकाये उत्तरभाद्ररूपायै नमः पादयोः। ऋं भं 
आदानततत्वात्पिकायै रेवतीरूपायै नमो हस्तयोः । टं मं वचनतत्त्वात्पिकायै 
अश्चिनीरूपायै नमो मुखे । टं ए एँ ॐ यं रं लं व अधस्तत्त्वात्मिकायै भरणीरूपायै 

नमो नाभ्यादिपादपर्यन्त न्यसेत् । ओ अंअरांषंसंहंल क्षं ऊर्ध्वतत्त्वात्मिकायै 
कृत्तिकारूपायै नमो नाभ्यादि-मस्तकपर्यन्तं न्यसेत् । 

24. अथ ऋष्यादिन्यासः 

तत्रे 

ऋषिच्छन्दो देवतानां विन्यासेन विना यदा । 

जप्यते साधितोऽप्येष तस्य तुच्छं फलं भवेत् ॥ 
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मत्रचूडामणो- 

अक्षोभ्य ऋषिरेतस्या बृहती छन्द ईरितम् । 

नीलसरस्वती देवी त्रिषु लोकेषु गोपिता ॥ 

हू बीजमसखं राक्तिः स्याच्चतुर्वर्गफलप्रदा । 

रिरो-वदन-हदय-लिद्ध-पादसवद्धिषु तेषां न्यासः । तदुक्तं तच््रे-- 

ऋषिन्यासो मूर्धि देहो छन्दस्तु मुखपट्ूजे । 
देवता हृदये चैव बीजं गुह्यप्रदेङके ॥ 

ङाक्ति च पादयोश्चैव सवदि कीलकं न्यसेत् । 

योगिनीतन््रे- 

ऋष्यादीन् विन्यसेद् देवि चतुर्थीहदयान्तकान् । 

चतुर्थी विभक्तिः । हदयं नमः । 

सारसंग्रहे- 

ऋषिच्छन्दोदेवतानां न्यासे त्वह्लुखयः स्मृताः । 
चतुसरो ऽङ्ुष्ठरहिताः शाक्त्यन्त विन्यसेत् ततः ॥ इति । 

बीजदाक्तिन्यासोऽप्येवमेव । कीलकन्यासो व्यस्तहस्ताभ्यां सवद्धि । 

तदुक्तम्-- 

कीरकं व्यस्तहस्तवाभ्यां सवदि साधकाग्रणीः । 
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25. अथ कराङ्न्यासः 

फेत्कारिण्याम्-- षडदीर्घद्याद्यबीजेन कराद्धन्यसन ततः। करन्यासे 

विरोषस्तत्रैव- 

वृद्धाद्ुष्ट समारभ्य कनिष्ठान्तं तथा पुनः । 
उत्पत्िसंज्ञको न्यासः संहारोऽस्य विपर्ययः ॥ 

मध्यमामृलमारभ्य चोभयोरपि हस्तयो. । 
तर्जन्यन्त चरेन् न्यासं स्थितिनमिकृतोदयः। 

सिद्धसारस्वते- 

अखिलवाग्रुपिणी प्रोच्य हृदयाय नमो वदेत् ॥ 
अखण्डवामूपिणी च हिरसे वहिवल्लभा ॥ 

ब्रह्मवागरुपिणीमुक्त्वा रिखायै वषडित्यपि । 
विष्णुवाग्रुपिणीमुक्त्वा कवचाय हुमुच्चरेत् ॥ 

रुद्रवाग्रूपिणी नेत्रत्रयाय वौषडित्यपि । 
सर्ववाग्रूपिणीमुक्त्वा चाखराय फडिति स्मरेत् ॥ 

षडदीर्घमायया बीजं बीजान्ते तानि योजयेत् । 

तन्रचडामणौ 

डामणो-- 

बीजान्ते एकजरायै हदयं परिकीर्तितम् । 
तारिण्यै रिरसे तद्वद् वज्रोदके रिखां तथा ॥ 

उग्रजटे च कवच महापरिसरे तथा । 

पिद्घोगरैकजरे तद्वन् नेत्रास्रे परिकीर्तिते ॥ 
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इत्युक्तम् । तेन फेत्कारिणीवचनमन्यभागोपलक्षणपरम् । सिद्धसारस्वत- 

तच्रचूडामणिप्रोक्तप्रकारयोर्विकल्पः। सिद्धसारस्वतप्रोक्तषडद्घन्यासो नीकसर- 

स्वत्यां तच््रचूडामणिप्रोक्तषडज्गन्यासप्रकारस्तारैकजट योरित्यपि वदन्ति । 

तत््रे-- 

हदये मध्यमानामातर्जनीभिर्न्यसेद् बुधः । 
मध्यमातर्जनीभ्यां च हिरसि न्यासमाचरेत् ॥ 

अद्खुष्टेन शिखाया च दाभिः कवचे न्यसेत् । 
नेत्रेषु तिसृभिश्च स्यादस््मूर्ध्वोर्ध्वग त्रिराः ॥ 

मध्यमातर्जनीभ्यां स्यादङ्खमुद्राः स्मृता अपि । 

मध्यामातर्जनीभ्यामूर्ध्वोर्ध्वक्रमेण तालत्रयं कुर्यादित्यर्थः । 

स्वतन्त्र-- 

अनुक्ताद्धेषु मन्रेषु पदो वर्णड्ोऽपि वा । 
स्वेनैवाद्खानि कल्यानि मूलेन सकलेन वा ॥ 

26. अथ व्यापकन्यासः 

भेरवतत््रे-- 

पञ्चधा नवधा वापि मूटेन सप्तधा तथा । 

व्यापयेदिति रोषः । स्वतन्त्रतन््रेऽपि-- 

मृकेन व्यापक न्यासं नवधा कारयेत् प्रिये । 

241 



अत्र योगपीठन्यासो नास्ति । तारातन्तरे क्वचिदप्यथिधानादरानिात् । "नान्यत् 

सञ्चारयेद् बुध इत्यथिधानाच्च । यदि काटीतच््रातिदेरोन तत्राप्तिरुचिता तदाग 

वक्ष्यमाणपीटठपूजाक्रमेण तन्यासोऽ वगन्तव्यः । 

कुमारीतन्रे-- 

ततः सखीवेङाधारी स्यात् सिन्दूरा्भितभालकः। 
इुङ्खारोज्ज्वकभूषाढयस्ताम्बूपूरिताननः ॥ 

एवं वेङ्ञादिकं सर्व वनितामपि कारयेत् । 

आदिपदेन भूतदद्धयादिव्यापकान्तं पञ्चमयोगोक्तन्यासादिकं चोच्यते । 

कुला्णवे- 

यो न्यासकवचच्छन्नो मन्त्रं जपति तं प्रिये । 
विघ्रा दृष्ट्वा पलायन्ते सिहं दृष्ट्वा यथा गजाः ॥ 

अकृत्वा न्यासजारुं यो मूढात्मा प्रजपेन् मनुम् । 
सर्वविधरैः स बाध्येत व्याप्रर्मगरिङर्यथा ॥ 

स्वतन्त्रतन्त्रे- 

इत्थं विन्यस्तदेहः सन् चक्रराजं समालिखेत् । 
स्वर्णे वा राजते ताम्रे पाषाणे चाष्टधातुषु ॥ 

स्वयम्भुकुसुमं कुण्डगोलोत्थरोचनागुरुः 
काश्मीरं मृगनाभिश्च कुटं च मलयोद्धवम् ॥ 

एष गन्धः समाख्यातः सर्वदा चण्डिकापियः । 

एतेन गन्धयोगेन योनिचक्रं समालिखेत् ॥ 
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अत्र गन्धानामैच्छिकग्रहणम् । कुमारीतत्रे-- 

एतत् तु विलिखेत् ताम्रे कुण्डगोलविकेपिते । 

रुद्रयामले 

ततः कुड्कमसिन्दूरैः कार्य यन््रं तु योगिना । 
सौवर्णे राजते ताग्रे स्फरिके वैद्रुमे तथा ॥ 

चक्रे यथोक्तविधिना पूज्या देवी नरोत्तमैः । 

स्फारिकादौ स्थिररेखारूपमपि यन्त्र प्रडास्तम् । अत एव सारसंग्रहे-- 

तामग्रे द्रादङ्ाकं वर्ष स्फारिकादौ तु सर्वदा | 
तेषां मभ्ये स्फाटिकं तु सर्वसिद्धिप्रदं भवेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे- 

यावज्जीवं सुवर्ण स्याद् रौप्य द्राविदातिः भ्रिये । 
ताप्रे द्रादराक वर्ष तदूर्ध्व भूर्जपत्रके ॥ 

रुद्रयामठे-- 

एकतोल द्वितोलं वा त्रितो वेदतोलकम् । 

स्वेच्छातो नरः कृत्वा प्रत्यवायं समश्रुते । 

तथा-- 

ताम्रे लक्षगुणं प्रोक्तं रौप्य कोटिगुणं भवेत् । 
सौवर्णेऽनन्तफलदं मण्यादौ कि वदामिते ॥ 

विद्रुमे रचिते यन्त्रे पदारागेऽ थवा प्रिये । 
इन्द्रनीकेऽथ वैदूर्य स्फारिके मरकरेपि वा ॥ 
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धनं पुत्रं तथा दारान् यज्ांसि लभते वम् । 

रत्रसागरे- 

अच्ध्यङ्ुलेन हेमस्य रजतस्य तथेव च । 
ताम्रस्य पूर्वसंख्यैव माणिक्यादौ यथेच्छया ॥ 

गौरीयामठे- 

चातुर्विध्य हि चक्रस्य प्रस्तारश्च भवन्ति हि । 
भूकूर्मपदयप्रस्तारा मेरुश्चापि तथाविधः ॥ 

निप्ररेखासमायोगो भूप्रस्तारो मयोदितः । 

कूर्मपदकप्रस्तार ऊरध्वरिखं मयोदितम् ॥ 

सौत्रामणितन्रे-- 

ऋजुरेखे भवेल्लक्ष्मीर्वक्ररेखे दरिद्रता । 

कुलाण्वि- 

आभिरूप्याच्च बिम्बस्य पूजायाश्च विहोषतः । 
साधकस्य च विश्वासाद् देवतासत्निधिभवित् । 

फेरवीये- 

अष्टपत्र लिखेत् पदां त्रिकोणोज्ज्वलकर्णिकम् | 
मायां पूर्वदठे न्यस्य याम्ये बीजं द्वितीयकम् ॥ 

तथोत्तरे पश्चिमे च फट्कारो विलिखेत् ततः। 
मध्ये बीज लिखित्वा तु भूतुद्धि समाचरेत् ॥ 
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भूतरुद्धिमिति मकारपञ्चकरूद्धिमित्यर्थः। भूतपदस्य पञ्चसंख्यार्थक- 

त्वात् । अन्यथा-- “इत्थ विन्यस्तदेहः सन् चक्रराजं समालिखेदि त्यनेन 
विरो धापत्तेः । 

केचित् तु-- 

भूतडुद्धियन्त्रलिखनयोः पौवपिर्यविकल्पमेवेच्छन्ति । 

वीरतन्त्रे-- 

षट्कोण विलिखित् पदामष्टपत्र सलक्षणम् । 

फेत्कारिणीतन्रे-- 

सयोनि गोमयेनाष्टपत्रमन्ज सुरो भनम् । 
भूपुर वसुवच्राढ्य यन्त्रमेकजयात्मकमिति ॥ 

भूपुरमप्यधिकमुक्तम् । एवं च षट्कोणत्रिकोणयोर्तिकल्पः । समुच्चय एवेति 

वीरचूडामणिमत वक्ष्यते । 

नीटतन्रे-- 

व्योमेन्दौ रसनार्णकर्णिकमचां द्रन्दैः स्फुरत्केङारं 
वर्गोल्लासिवसुच्छद वसुमतीगेहेन सवेष्टितम् । 
ताराधीश्चरवारिवर्णविलसद् दिक्कोणसडोधितं 

यत्त्र नीटतनो परं निगदित सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ 

अत्र॒ नीलतनोरित्यभिधानात् व्यक्षरोपासकेनास्मिन् यन्त्रे पूजा 
चतुरक्षरपञ्चाक्षरोपासकेन तु फेत्कारिण्याद्यक्तयत्रे। व्योमेन्दावित्यादिना 

धारणयन्त्रमुक्तमित्यपि वदन्ति । 
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मत्स्यसूक्त-- 

अनुक्तकलत्पे यन्त्रं तु छ्िखित् पद्यं दलाष्टकम् । 

षर् कोणकर्णिकं वृत्तं वेदद्धारोपड़ोभितम् ॥ 

तन्त्रे-- 

आ सुरेखे वजरेखे हूं फर् च वहिवल्कभा । 
मत्त्रेणानेन विलिखेत् पद्मपत्रं मनोहरम् । 

कुमारीतन्त्र 

स्वयम्भूपुष्पसं युक्ते कुड्मारुणसेविते । 
ङुद्धासने च पडुभिरदृष्टे पुरतो न्यसेत् ॥ 

दकषिणामूर्तिसंहितायाम्-- 

श्रीखण्डरक्तश्रीखण्ड-श्रापर्णीसम्भवे पटे । 
चक्रं संस्थापयेद् देवि नान्यत्र वरवर्णिनि ॥ 

कूल्ार्णवे-- 

यन्त्रे सा पूजिता देवि सहसैव प्रसीदति । 
कामक्रो धादिदोषषेत्थसर्वदुःखनियन्त्रणात् ॥ 

यत्त्रमित्याहुरेतस्मिन् देवः प्रीणाति तत्त्वतः । 

ङारीरमिव जीवस्य दीपस्य स्रेहवत् प्रिये ॥ 

सर्वेषामपि देवानां तथा यन्तं प्रतिष्ठितम् । 

तस्माद् यन्तरं छिखित्वाऽथ ध्यात्वा वासावृति हिवम् ॥ 

ज्ञात्वा गुरुमुखात् पूर्व पूजयेद् विधिना प्रिये ॥ 

252 



तथा- 

न रात्रावड्ुयेद्, यन््रं साधकस्तु कदाचन । 
प्रमादादड्िते चैव देवताङापमाप्रुयात् ॥ 

सिद्धेश्वरीतन्रे- 

संस्थाप्य पुरतो देवि शुभे पीठे सुरेश्वरि । 
दद्यात् पुष्पाञ्जलि तत्र मूकमन््रेण साधकः । 

योगिनीतच््रे- 

योगिनीमूलमन्रेण तत्र पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् । 

अरन्यं कुसुमैः कुर्याच्छन्यं विप्र विनिर्दिरोत् ॥ 

योगिनीमूकमन्त्रो यथा-- भैरवतत्रे-- 

हस्वः साकषिभयं श्वेतो भगवान् मदनो' वकः । 
ताभिषेकं तथा चोक्त्वा भृगुः काटी मरुत् प्रिये ॥ 

कूर्चाखं वहि भार्येति यन्त्रे पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् । 

हस्वोऽ कारः । भयं भकारः । साक्षि हस्वेकारयुक्तम् । शतो मूर्धन्यषकारः। 

भगवान् एकारयुक्तः। मदनः ककारः। वकः तालव्यदाकारः। 

ताभिषेकेतिस्वरूपम् । भृगुर्दन्त्यसकारः। काटी मकारः । मरुत् यकार । कूर्च 

हुंकारः । अखं फट् । वहविभार्या स्वाहा । कुमारीतन्रे-- 

पीठन्यास ततः कुर्यादाधारहाक्तिपूर्वकम् । 
प्रकृति कमठ चैव होषं पृथ्वी तथा पुनः ॥ 

सुधाम्बरुधि मणिद्रीपं चिन्तामणिगृहं तथा । 

श्मङानं पारिजातं च तन्मूठे रत्रवेदिकाम् ॥ 
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तस्योपरि मणेः पीठ न्यसेत् साधकसत्तमः । 
चतुर्दिक्षु मुनीन् देवान् रावां्च इावमुण्डकान् ॥ 

धर्मादीश्चाप्यधर्मादीन् पादगात्रचतुष्टये । 
हदि पदां तथा पदे सूर्यसोमौ महेश्वरि ॥ 

वैश्वानरं तथा सत्त्वं रजश्चैव तमस्तथा । 

आत्मानं चैव विन्यस्य राक्तीर्हत्पद्मके न्यसेत् ॥ 

अत्र “पीटन्यासं ततः कुर्यादि त्यत्र न्यासपदोपादानं कालिकाक्रमाभिप्रायेण 

कुमारीतन्त्रस्य तदीयत्वादिति वदन्ति । अत्र च बाह्यपीठार्चनाक्रमे तदुपयोगः । 

धर्मादीनिति। तेन कोणचतुष्टये धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याणि दिक्चतुष्टये 
अधममज्ञानवैराग्यानैश्चर्याणि पूजयेदित्यर्थः । हाक्तीः पीटाक्ती. । ताराण्वे- 

षट्कोणान्तर्गतं पद्य भूविम्बद्वितयं पुनः । 
तन्मध्ये पूजयेद् देव्या वाहनं शावमेव च ॥ 

श्मानं तत्र संचिन्त्य तत्र कल्पद्रुमं स्मरेत् । 
तन्मूठे मणिपीटं च नानामणिवि भूषितम् ॥ 

नानालड्कार भूषाढयं मुनिदेवैश्च भूषितम् । 
हिवाभिर्बहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्ततः । 
चतुर्दिक्षु रावान् मुण्डान् चिताङ्खारास्थिविभूषितान् ॥ 

केडारेषु पीठटरक्तयः पूज्याः । ताश्च सिद्धसारस्वते- 

लक्ष्मीः सरस्वती चैव रतिः प्रीतिस्तथैव च । 

कीतिः सान्तिश्च पुष्टिश्च तुष्टिरित्यष्टराक्तयः ॥ 

254 



सारसंग्रहे- 

पीटडाक्तिरथाभ्यर्व्येत् केसरेषु समन्ततः । 
वरदाभयधारिण्यः पीट पीठाणुना यजेत् ॥ 

वीरचूडामणौ तु- 

पीठराक्तिवि धानेन नवराक्तीः प्रपूजयेत् । 
रतिः प्रीतिः प्रिया कान्तिः कामिनी काममालिनी ॥ 

कन्दर्पदलिनी दुर्गा भाविनी नवहाक्तयः | 
वियद् भृगुं समुच्चार्य मनु बिन्दुकलान्वितम् ॥ 

महाप्रेतपदं पश्चात् हदयान्तमयो मनुः । 

मनुः पीठमनुः । कुमारीतन्त्र-- पीठमन्त्रं त्रान्तरमुक्तम् । 

यथा-- 

वाग्भवं प्रथमं चोक्त्वा परायै तदनन्तरम् । 
अपरायै परापरायै ्सौर्वाच्यमतः परम् ॥ 

सटारिवमहाप्रेतङेन्तं पयासन तथा । 

नम इत्येव मन््रोऽयं पीटन्यास उदाहृतः ॥ 

यद्यापि कुमारीतन्त्र काटीप्रधानम् तथाप्यतिदेङादत्रापि तदन्वेतीति वदन्ति । 

वरिष्टसंहितायाम्- 

ततस्तु कारयेद् विद्वान् सप्रच्छदवृत्ति द्विजः । 
हीकारसम्पुरं कृत्वा उकारेण समन्वितम् ॥ 
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पृजादौ प्रत्यहं विप्रः सप्तकृत्वो जपेन्मनुम् 
अनेन तु विधानेन सरक्षा मन््रतेजसः ॥ 

देवीभूतानि सर्वाणि तथा च साधकोत्तमाः । 

भेरवस्तु स्वय देवो मन््रतेजसि लोलुपाः ॥ 

हरन्ति सर्वे तेजांसि रक्षां सप्तछदं विना । 

27. अथ मन्त्रदद्धिः 

कुलाण्वि- 

ग्रथित्वा मातृकावर्णर्मूलमन्त्राक्षराणि च । 
क्रमोत््रमात् द्विरावृत्त्या मन्त्रशुद्धिरियं भवेत् ॥ 

28. अथ द्रव्यङ्द्धिः 

कुला्णवे-- 

पूजाद्रव्याणि सप्रोक्षय मूलास््राद्धिर्विधानतः । 
दङयिद् धेनुमुद्रां च द्रव्यशुद्धिः प्रकीर्तिता ॥ 

29. अथ विरोषरद्धिः 

कुलाण्वि-- कुलद्रव्यराक्तिरद्धिरमरे वाच्या । ॐ प्रतद्विष्णु स्तुवते वीर्येण 

मृगोन भीमः कुचरो गरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति भुवनानि विश्वा 

इति मत्रेण मासं रो धयेत् । ्रतद् विष्णुरिति मनत्र॒मांसङुद्धौ नियोजयेदिति 
वचनात् ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् । इति मन्त्रेण मत्स्यं हो धयेत् । त्र्यम्बकस्य तु मनत््रेण 

मत्स्यद्धि समाचरेदिति वचनात् । ॐ तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् । तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवां स समिन्धते विष्णोर्यत् 
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परम पदम् । इति मत्रेण मुद्रां सो धयेत् । “तद्विष्णोरिति मन्रेण तद्िपासोऽणुना 
तथा । मुद्रां तु रोधयेन्मन्री देवताकारिकामिति वचनात् । ॐ विष्णुर्योनि कल्पयतु 
त्वष्टा रूपाणि पिडातु आसिचतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु वै गर्भदेहि सिनीवालि 

गर्भ देहि सरस्वति । गर्भं धेह्यश्चिनौ देवा बाधत्तां पुष्करस्रजौ । आभ्यां मन्राभ्यां 
कुण्डगोलोत्यौ इोधयेत्। “विष्णुर्योनिममुं मन्त्र गर्भं धेहीति वै तथा। 
कुण्डगोलोत्थयोः रुद्धौ साधको विनियोजयेत्” । इति वचनात् । 

तन्त्रे 

तारं कूर्चस््रिमुद्धूत्य दिवादित्रयवबिन्दुयुक् । 
वह्विजाया तारमाया श्रीबीजं सुरतप्रिये ॥ 

तारमायारमाखं च वदधिजाया च वर्तुलम् । 
ततो मृतोद्धवायेत्यमृतवर्षिणि तत्परम् ॥ 

प्रिये देविपदं युक्तं रापं मोचय युग्मकम् । 
अमृतं सावयद्रन्द्रं अमृतं कुरुयुग्मकम् । 

वह्विजायान्तमन्त्रेण शूक्रूद्धि समाचरेत् ॥ 

वर्तुलं मकारः । रुद्रयामठे-- 

मासं तु त्रिविध प्रोक्तं जलखेचरभूचरम् । 

तथा- 

गोनरे भाश्च महिषवराहात्रमृ गो द्धवान् । 
महामांसाष्टक प्रोक्तं देवताप्रीतिकारकम् । 
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कुल्छार्णवे-- 

मत्स्यं च त्रिविधं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमरम् । 

उत्तमं त्रिविधं देवि क्षाकपाठानरोहिताः ॥ 

प्रवीणं कण्टकैर्टीनिं तैकं स्वादुसयुतम् । 
देव्याः प्रीतिकरं चैव मध्यमं तदुदाहृतम् ॥ 

क्षुद्राणि तानि सर्वाणि जअधमान्याहुरुत्तमाः । 

तथा-- 

वहेयं मण्डल्ाकार चन्द्रविम्बनिभं डुभम् । 
चारुपक््वं मनोहारि शार्कराद्यैः प्रपूरितम् ॥ 

पूजाकाले च देवीनां मुद्रैषा परिकीर्तिता । 

तन्त्रान्तरे तु- 

मुद्रातु देवि सप्रोक्ता भर्जितं चणकादिकम् । 
भृष्ट धान्यादिकं यावच्चर्वणीयं प्रकल्पयेत् । 
तस्य संज्ञा कृता मुद्रा महामोदप्रवर्धिनी ॥ इत्युक्तम् । 

मुण्डमाल्ायाम्-- 

साधवारतिखम्भूतं कुण्डमृत्तमभूतिदम् । 
विधवारतिसम्भूतं गोल सिद्धिप्रदं भुवि ॥ 

कुलाण्वे-- 

कुलद्रव्यैर्विना कुयज्जिप-यज्ञ-तपो-त्रतम् । 
निष्फल तद् भवेद् देवि भस्तनीव हुतं यथा ॥ 
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अथानुक्छल्पः 

तत्रैव-- 

मद्याभावे तु वटिकां जे संलोड्य तर्पयेत् । 

गुडमिश्रेण तक्रेण तच्च वा मघुभाजनम् ॥ 

सौवीरेणाथवा कुयदितत् कर्म न लोपयेत् । 

वरिकाप्रकारस्तु तत्रैवोक्तः-- 

मद्य मासं च विजयां चाष्ट गन्धैः सुमिच्िताम् । 
समर्च्य वरिका कृत्वा परिगृह्याद् विचक्षणः ।। 

इति मधु भाजनं कुयददित्यनुषङ्कः । सौ वीरं काञ्जिकम् । 

कुमारीतन्त्रे-- 

नालिकेरोदकं कांस्ये ताप्रे वा विसृजेन् मधु । 
गव्यं च तास्रपात्रस्थं सुरातुल्यं घृतं विना॥ 

समयाचारे-- 

तक्र क्षीरं गृडं क्षौद्रं मध्वाज्यतिलङार्कराः। 
तैल मज्जारनारु च द्रव्य दङ्ाविधं स्मृतम् । 

द्वितीयानुकल्पस्तत्रैव-- 

मांसाभावेतु लसुनमार्द्रकं नागरंतु वा, 

आदाय पूजयेद् देवीमन्यथा निष्फत्ं भवेत् ॥ 

तथा-- 

त्वणार्द्रपियाल्छं च गोधूमं माषपञ्चमम् । 

ल्छसुन च महादेवि मांसप्रतिनिधोौ स्मृतम् ॥ 
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पञ्चमानुकल्पो भावचूडामणौ-- 

यदि विप्रो भवेत् त्रस्तः कुरपूजापरायणः । 
तदानेन विधानेन कुर्यात् कुलसमुद्धवम् ॥ 

अपरापुष्पगर्भे तु कुठलस्थानं मनोहरम् । 
हयारिकुसुमे देव स्वयमस्ति सदारिवः ॥ 

तन्मध्ये लघुमाधाय पुष्पमध्ये तु चन्दनम् । 
रक्तं वा कुसुमं दत्वा ध्यात्वात्मानं दिवात्मकम् ॥ 

योजयेच्छिवराक्त्योस्तदैक्यं सम्भावयन् धिया । 
क्षण विचिन्त्य तत्रैव सचिन्त्य परमेश्वरीम् ॥ 

जप्त्वा तदेव कुण्डाख्यं द्रव्यं परमदुर्कभम् । 

ठघुमार्तवम् । रक्तं वा कुसुममित्यार्तवालाभे पुष्पमध्ये करवीरपुष्पमध्ये | 

चन्दनं श्चेतचन्दनम् । भेरवीतत््रे- 

स्वयम्भूकरुसुमाभावे रक्तचन्दनकं क्षिपेत् । 

इदं सवं वीरमात्रपरमिति बोध्यम् । 

30. अथ सादनम् 

कर्चडामणोौ 

कुल चूडामणौ-- 

नानाविधानि पुष्पाणि गन्धानि विविधानि च| 

कर्पूरजातिधूपादिवासितं पटवासितम् । 

ताम्बूल देयद्रव्यं च धूपदीपादिक च यत् ॥ 
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सर्वाल्टिद्धार भूषाभिर्भूषितः कोकिकेश्चरः । 
मूलमन्त्रजप्ततोयैः प्रोक्षितं स्थापयेत् ततः ॥ 

सर्व स्वदक्षिणे स्थाप्यं वामे चार्घ्यं निवेङरायेत् । 
पश्चिमे देवतायाश्च कुलद्रव्याणि धारयेत् ! 

काक्िकापुराणे- 

मदिरां पृष्ठतो दद्यादन्यत् पानं तु पृष्ठतः । 

तुकारोप्यञर्थः । तथा-- 

प्रक्षारनाय करयोः पश्चात् पात्रं निधापयेत् । 

घ तादिज्वल्ितान् दीपान् स्थापयेत् परितः इुभान् । 

ओड्पुष्यैर्विङोषेण वज्पुष्येण मिश्रितम् । 
सर्व पुष्पं प्रदद्याच्च भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ 

पुष्पभेदा मत्स्यसूक्त-- 

सुगसन्धिश्चेतलौहित्य-कुसुमैरर्चयेत् कटेः । 
बित्वैर्मरुवकाद्यैश्च तुलसी वर्जितैः इुभैः । 

यामे 

पुष्पैर्देवाः प्रसीदन्ति पुष्पे देवाश्च संस्थिताः । 
किञ्चातिबहुनोक्तेन पुष्पस्योक्तिर्मतल््लिका ॥ 

परंज्योति. पुष्पगतं पुष्येणैव प्रसीदति । 
त्रिवर्गसाधन पुष्पं पुष्टिश्रीस्वर्गमोक्षदम् । 
पुष्पमूठे वसेद् ब्रह्या पुष्पमथ्ये तु कडावः ॥ 
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पुष्पा च महादेवः सर्वेदेवा स्थिता दत्ते । 

तस्मात् पुष्यैर्यजेद् देवान् नित्यं भक््तियुतो नरः ॥ 

पूजनीया खदा भक्त्या नृणां इिघ्फट्घ्रदा । 

कृठर्वज्रपुष्पाद्यैः । मृण्डमाल्ायाम्- 

पुष्पाण्यपि तथा दद्याद्रक्तकरष्णासिताति च) 

श्चेतपुष्प जवापुष्प करवीरं तथा ष्रिये ॥ 

तगरं मारूृती जाती सेवन्ती यूयिका तथा | 
धुस्त्रारोकवकृल्-श्चेतकृष्णापराजिताः ॥ 

कपुष्पं विल्वपत्रं चम्पकं नागकडारम् । 
मल्ल्तिका ्िण्टिका काञ्ची रक्तं यत् परिकीर्तितम् ॥ 

अ्कपुष्पं रवर च बन्धूकं च पियंकवदा । 
अष्टम्यां च विङोषेण तुष्टा भवति पार्वति ।॥ 

पदयपुष्पेण रक्तन सन्तुष्टाः सर्वदेवताः । 
कृष्णैर्वा यदि वा इक्छैः कारिका वरदा भवेत् ॥ 

ख्मरानधुस्तूरेणेव तुष्टा धूमावती परा । 
वन्यपुष्यैश्च विविधैः सन्तुष्टा देवी पार्वती ॥ 

ामल्क्यास्तु पुष्येण तुष्टा पत्रेण पार्वती । 
अष्टम्या च चतुर्दश्यां नानापुष्पैः समर्चयेत् ॥। 

पर्ने रात्रिरोषे वा ङइातिभौमदिने निसि। 
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मालतीविधिर्देवतान्तरे अत्र निषेधात् । तथाहि हरगौरीसवदे-- 

वर्जयेत् मारतीपुष्प वर्जयेत् तुलसीदलम् । इति । 

त्रिडाक्तिरते-- 

वच्रपुष्येण संमिश्रेर्चयेत् सिद्धिहेतवे । 
अभावाद् वच्रपुष्पस्य स्मरणात् सिद्धिमाप्रायात् ॥ 

तुलसीमालतीवर्ज पुष्पं दद्यात् प्रसन्नधीः । 

कालठिकापुराणे-- 

पुष्पं कोकनद पदा जवा बन्धूकमेव च । 
सर्वेषां पुष्पजातीनां रक्तपुष्प विहिष्यते ॥ 

क्रियासरे-- 

देवीनामर्कमन्दारावादित्य तगरं तथा । 
गणेङास्य च सूर्यस्य रक्तपुष्पमतिभ्रियम् ॥ 

तथा-- 

बकुलैर्नर्चियिद् देवीमपक्स्वं न निवेदयेत् । 
फलं ज्ञात्वा विरुद्ध च बारूपक््वमपि त्यजेत् ॥ 

नाक्षतैरर्चयेद् विष्णु न तुलस्या विनायकम् । 
न दुर्वयाऽचयेच्चण्डी बविल्वपत्रैर्तिनायकम् ॥ 
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गोतमीये-- 

उन्मत्तमर्कपुष्पं च विष्णौ वर्ज्यं सदा बुधैः । 
रिवे कुन्दं मदन्ती च यूथी बन्धूककेतके ॥ 

न रक्तचन्दनं जातु गृहणी याद्रक्तपुष्पकम् । 
बिल्वपत्रैस्तत्प्रसूनैरनचियेद् देवकीसुतम् ॥ 

ङुष्कैश्च नार्चयेद् विष्णुं पुष्पैः पत्रैः फल्कैरपि । 
सख्ात्वानीतैः पर्युषितैर्याचितैः कृष्णवर्णकिः ॥ 

स्वयं विकारितैः पुष्पैः स्वयं च पतितैर्भुवि । 
वर्जयेद् बृहतीपुष्पं निर्गन्धं च विङोषतः। 
त्रिपत्रन्युनकुसुमैनर्चियित् तु कदाचन ॥ 

कुसुमं पाटक्छिञ्चैव ईहिरीषं परिवर्जयेत् । 
भूगतं वर्जयेत् पुष्पं ङोफार्प़ी बकुलं विना ॥ 

वासोभिः संवृतेर्नतिं मतिमान् नार्पयेच्छछिवि । 
काल्ठिककािस्तथा त्याज्यो चिना चम्पकपदाके ॥ 

जवां रक्तां त्रिसन्ध्ये द्रे मालती केतकी तथा । 
घुसृणं कुमुदं रक्तहयारि च हरे त्यजेत् ॥ 

बिल्वस्य खदिरस्यैव तथा धात्रीफल्स्य च । 

तमारुस्य च पद्यस्य चिमनभिन्रे न दूष्यत: ॥ 

पुष्पमाल्ायाम्-- 

गुञ्जापराजितोन्मत्तं वसहक्रान्तया सह । 
आग्रातकमिदं पुष्पं निषिद्धं सूर्यपूजने ॥ 
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निषिद्धं विहितं सूर्ये तगर कण्टकारिका । 
मन्दारम्कधुस्तूरं इाल्मल्तीकाञ्चनार्जुनम् ॥ 

विषिद्धं विष्णुपूजाया पुष्पं वेभीतकं तथा । 
निषिद्धं विहित विष्णोः हिरीषं डुक्कपुण्ड्कम् ॥ 

नरसिहस्य पूजायां निरङिद्धं केतकीद्रयम् । 

रिरीषवन्धूकविभीतकाना मदन्तिकाकेतक्िपुण्ड्काणाम् । 
कर ञ्जसर्जेनद्रमहीरुहाणां कन्दस्य पुष्पाणि हिवे प्रङास्तम् ॥ 

अन्तर्जल्छक्षालकितिमाननस्य स्वयं विहरण भुवि सविरछीनम् । 
एतानि पुष्पाणि समस्तदेवपूजाविधावाहुरकर्मकाणि ॥ 

दुगन्यिदेवीपूजाया मन्दारार्कः सुङास्यते | 

निषिद्धानि मत्स्यसूक्त-- 

महाललक्ष्म्यास्तु तुलसी ज्िण्रिकां काञ्चन तथा । 

पुष्पाध्याये-- 

कुन्देन नार्चयेत् सूर्यन तुलस्या विनायकम् । 

कमटैः कमला नैव न डाद्भ इा्कुवारिंणा ॥ 

याचितं निष्फल पुष्प क्रयक्रोतं च निष्फलम् । 

तुरूस्यगस्त्यविल्वाना नास्ति पर्युंषितात्मता ॥ 

कस्यापि न षण्मासाद् यावत् पर्युषितात्मता । 

वर्ज्य पर्युषितं पुष्प वर्ज्य पर्युषितं जलम् ॥ 

अवर्ज्य जाहवीतोयमवर्ज्य तुरुसीदल्छम् । 
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काटलीतत्रे-- 

नानोपहारबकिभिननिपुष्यैर्मनोहरैः । 
अपामार्गदलै भूङ्धिस्तुसी वर्जितैः शुभैः ॥ 

पृजनीया सदा भक्त्या नृणां ङीघ्फल्छाप्तये । 

तुूसीवर्जितैरिति दिव्यवीरपरम् । यत् तु कौलावलीये-- 

तुलसीवजिता पूजा न जातु फलदा भवेत् । 

तत् त॒ पडुभावे । तत्रापि विोषः-- 

भैरवी-सुन्दरी-काटी-ब्रह्य-विघ्र(विष्णुविवस्वताम् । 
तुलसी वजिता पूजा सा पूजा सफला भवेत् ॥ 

यामक़ेऽपि-- 

तुलस्या गन्धमाघ्राय क्रुद्धा भवति सुन्दरी । 

क्रियासारे- 

सर्वैः पुष्पैः खदा पूजा विहिताविहितैरपि । 
कर्तव्या सर्वदेवानां भक्तियोगेऽत्र कारणम् ॥ 

देवीपूजा सदा शास्ता जलजैः स्थलजैरपि । 
विहितैर्वा निषिद्धैर्वा भक्तियुक्तेन चेतसा । 

माक्िनीतन्े- 

पूजयेत् परमेङ्ानि पुष्पाभावात् तु पत्रकः । 
पत्राणामप्यल्ाभे तु द्रुमगुल्मोद्धवादिधिः ॥ 
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तद्धुवामप्यल्तराभे तु तत्फत्ठेन प्रपूजयेत् । 
अक्षतैर्वा जलैर्वापि तद भवे तु सर्षपैः ॥ 

सितेैस्तेषामप्यल्ाभे मानसं पूजन चरेत् । 

रुद्रयामले 

स्वद्रव्यैः पूजयेद् विद्यां जवापावकसिन्दूरैः । 

तथा-- 

वेदनं रक्तसखंज्ञंतु रोणितं समुदाहृतम् । 
ओङ्पुष्पं महे डानि योनिपुष्पं निगद्यते ॥ 

वपुष्पत्रैविथ्यं मुण्डमाल्ायाम्-- 

ाषोडङादनूढाया उत्तमं सर्वसिद्धिदम् । 
बलात्कारेण ऊदाया मध्यमं भोगवर्धनम् ॥ 

रजोयोगवक्ादन्यद धमं सुरदायकम् । 
स्वयम्भूक्सुमं देवि त्रिविधं भुवि जायते ॥ 

अनूढाया अनुपभुक्तायाः । ऊदाया उपभुक्तायाः । 

31. अथ कलठ्सङस्व्यापनम् 

भावचूडामणौ-- 

स्ववामभागे षट्कोणं तन्मध्ये बह्यरन्धकम् 

ल्ठिखित्वा तत्र कुम्भं वै सौवर्ण राजतं तथा । 
ताम्रं भूमिमयं वापि महालौहविवजितम् । 
स्थापयेत् करङाधारं कुम्भं सुगन्धवासितम् ॥ 
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आधारश्च कुलार्णव उक्त-- 

आधारं तरिविधं प्राहुः षरपद्ं वा चतुष्पदम् । 

अथवा वर््तुलाकार कु्यदि देवि मनोहरम् ॥ 

तथा- 

आधारेण विना भ्रंडो न हि तुष्यन्ति देवताः | 
तस्माद् विधिवदाधान कल्पयेत् कुलनायिके ॥। 

त ~ 

पञ्चारदज्खुुव्यास उत्सेध षोडाद्खुलः 

कलानां प्रमाण तु मुखमष्टाङ्धुरु भवेत् ॥ 

तथा कल्कङामुपक्रम्य-- 

वेष्ित रक्तवस्त्रेण रक्तमाल्येन भूषितम् । 
वामभागे महेडाति मण्डले चतुरस्रके ॥ 

तत्र सस्थापयेद् भद्रे देवीकण्डे वरानने । 
मण्डले कललो द्रव्ये वहन्यर्कङाङिमण्डकल्ते ॥ 

पूजयेदिति रोष- । चतुरस्र इति यथोक्तमण्डलोपलछक्षकम् । 

तन्त्रे-- 

योिद्रय समालिख्य तदन्तर््रह्यरन्धकम् । 

वृत्तेन वेष्टयित्वा तु चतुरस्रेण वेष्टयेत् ॥ 

अर्घ्योदकेन सप्रोक््य तत्र संस्थाप्य यच्रिकम् । 
कटाभिर्दङभिर्व्यप्तिं यजेत् तत्राधिमण्डलम् ॥ 
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क्षालित हेतिमन्रेण रक्तमाल्यविभूषितम् । 
स्थापयेत् कला तत्र सोवर्णादिविभेदतः ॥ 

कल्छाद्रादज्ञसंयुक्तं भानुविम्बं यजेदिह । 
ङुद्धेन हेतुना मन्त्री मूलमन्त्रेण पूरयेत् ॥ 

कलाषोडङासव्याप्तमिन्दुबिम्बं यजेदिह । 
रक्षयेद सख्रमनत्रेण तन्मनत्रेणावगुण्टयेत् ॥ 

वीक्षयेन्मूलमन््रेण तेनैवाभ्युक््य साधकः । 
गन्धादिना समभ्यर्च्य भावयेदेवतात्मकम् ॥। 

तारभागैखिधिर्मस्री बिम्बत्रितयमर्चयेत् ॥ 

तारभागैरिति । अकार-उकार-मकारैरित्यर्थः । तदयं क्रमः- मं दडाकलात्मने 
वहविमण्डलाय नमः इत्या धारे । अं द्रादाकलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः इति कलद्ो । 

उं षोडङाकलात्मने चन्द्रमण्डलाय नमः इति द्रव्ये पृजयेत् । अर्घ्यदौ तथा 
दर्निात् । 

32. द्रव्यशुद्धिः 

अथ द्रव्य शोधयेत् । कुलमृतदीपिकायाम्- 

दृष्ट्वा प्रणम्य प्रथमं तद्रूपां वारुणी कटम् । 

तारेण कुसुमं दत्वा मूलाख्रेणाऽभिरक्षयेत् ॥ 

मोचयित्वा दक्ररापात् पवमानेन पावयेत् । 

इोषयेद् वायुमन््रेण वहिना सदहेदनु ॥ 

ऊर्ध्वं संचिन्तयेत् मन्त्री भास्करं चार्कमण्डलम् । 

सौरमनत््रेण देवेहि वारुणी मनसा स्मरन् ॥ 

269 



अर्कदमामयी धारां पतन्तीं चिन्तयेदनु । 
सोमनीजं पठन् हान्तं सेन्दुखण्डं सुधामयम् ॥ 

जपन् संपूरयेत् पात्रे क्टृप्तया धेनुमुद्रया । 

अमृतां प्रजपेन्मन्त्री सप्तधा कूर्ममुद्रया ॥ 

अमृतं च ततो नीत्वा कर्पूराद्येन वासयेत् । 
किञ्चिदुत्थाप्यान्यपात्रेण निःक्षिप्य ज्वलनं क्षिपेत् ॥ 

विद्यातत्वेन देवेहि दरयित् योनिमुद्रिकाम् । 
सर्वभूतमयी देवी तत्र सञ्चिन्तयेदनु । 
तानात्मनैक्यं नीत्वा तु योजयेत् तां महात्मना ॥ 

सर्वभूतमयं पश्चादात्मानं परिचिन्तयेत् । 

तद्रूपा देवतास्वरूपाम् । सौरमन्त्रो हंस इति । अमामयीम् अमृतमयीम् । 
सोमबीजं स इति हान्तं हकारान्तम् । अर्धचनद्रयोगो हकारः एवं सोहमिति सिद्धम् । 
अमृता कूर्ममुद्रा च वक्ष्यते । ज्वलनं क्षिपेत् । अन्यपात्रस्थामृते ¦ विद्यातत्त्वेनेति 
विद्यातत््वेन सुृक्ष्मदेहं रोधयामि स्वाहेति मत्रेण । सर्वभूतमयीमिति पूर्ववत् 
कुण्डलिनीमुत्थाप्य हिवेन सह सयोज्यात्मानं सर्वभूतमयं ध्यायेदित्यर्थः | 
रक्रहापमोचनमन्त्रा उक्ताः। 

कुमारीतच््र-- 

अन्यच्च शुणु देवेदि यथा कुलादिकर्मणि । 
हानिर्न जायते देवि तान् वै मन्त्रान् शुणु प्रिये ॥ 

एकमेव परं ब्रह्य स्थूलसुक्ष्ममयं ध्रुवम् । 
कचोद्धवां ब्रह्महत्यां तेन ते नारायाम्यहम् ॥ 
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सूर्यमण्डलसम्भूते वरुणालयसम्भवे । 
अमाबीजमये देवि रक्रडापाद् विमुच्यताम् ॥ 

देवानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि । 

तेन सत्येन देविहि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ 

एवं मन्रजपेनैव अभिमन्य कुलं शुभम् । 
प्रदद्याच्चण्डिकायै वै नैवेद्यमुदरे हरेत् ॥ 

सापमोचनप्रकारान्तर ताराण्वि- 

प्रणवं पूर्वमुद्ूत्य चन्द्रबीजं वरानने । 

षडदीर्धस्वरसंयुक्तं बिन्दुनादकलान्वितम् ॥ 

रुक्रडापविमोचिकायै सुरादेव्यै नमस्ततः । 
जपेद् द्रादडाधा मन्त्रं रक्रदापविमुक्तये ॥ 

वृत्तौ तु- 

वेदादिवरुणान्तं च षड्दीर्घस्वरभेदितम् । 

शुक्ररापविमोचितायै सुधादेव्यै नमोऽस्तुते ॥ 

दरादराधा जपेन्मच्ं डुक्रडापविमुक्तये । 

इत्युक्तम् । तदनयोः दूुक्रडापविमोचनप्रकारयोर्विकल्पः। तुल्यार्थयोः 

समर्थयोः समुच्चयासम्भवात् । ततः ॐ वां वी वृं वै वौ वः ब्रह्मापविमोचितायै 
सुधादेव्यै नमः इत्यनेन वा दरावारजनेन ब्रह्मडापविमोचनं ही श्री क्रां क्रीत्रूक्रे क्रौं 
क्रः सुरे कृष्णापं मोचय अमृतं खावय स्रावय स्वाहा इत्यनेन द्वाद इावारजप्तेन 

कृष्णापविमोचनं कुर्यात् । तदुक्तम्- 
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वेदादिवरुणं बीज षडदीर्घस्वरभेदितम् । 
ब्रह्मापविमोचितायै सुधादेव्यै नमोऽस्तु च ॥ 

द्कृत्वो जपेन् मनर ब्रह्यदापविमुक्तये । 

मायाश्रियावद्खुरां च षड्दीर्घस्वर भेदितम् ॥ 

सुरे कृष्णस्वरूपान्ते रापं मोचय तत्परम् । 

अमृतं स्ावयद्रन्द्रं वहिजाया ततः परम् ॥ 

अनेन मनुना मन्त्री कृष्णङ्ञापं विमोचयेत् । 

पवमानः परानन्दः पवमानः परो रसः ॥ 

पवमानं पवज्ञानं तेन ते पावयाम्यहम् । 

इति, पवमानमन््र च लिखित्वा द्रव्यमध्ये भैरवभैरव्योध्यनिं कुर्यात् । तदुक्तं 
तारार्णवे-- 

सूर्यकोरिप्रतीकाडां चन्द्रकोरिसुरीतलम् । 
अष्टाददराभुजं देवं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥ 

अमृतार्णवमध्यस्थं ब्रह्यपद्योपरिस्थितम् । 
वृषारूढं नीककण्टं सर्वाभरणभूषितम् ॥ 

कपारुखटर् वाद्खधरं घण्टाडमरुवादिनम् । 

पादाड्ङाधरं देवं गदामुषलधारिणम् ॥ 

खड़गखेटकपडीडामुद्ररं शुलदण्डकम् । 
विभ्रतं तोमरं मुण्डं वरदाभयपाणिनम् ॥ 

लोहितं देवदेवेरां भावयेत् साधकोत्तमः । 

एवं ध्यात्वा स्वमन्रेण पुष्पाञ्जलित्रयेण पूजयेत् । ततः आनन्दभैरवी ध्यायेत् । 
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भावयेच्च सुरां देवी चन्द्रकोस्ययुतप्रभाम् । 
हिमकुन्देन्दुधवल्ता पञ्चवक्त्रा त्रिलोचनाम् ॥ 

अष्टाददाभुजैर्युक्तां सवनिन्दकरोद्यताम् । 
प्रहसन्ती विरालाक्षी देवदेवस्य सम्मुखीम् ॥ 

अथवा देवदेवेङामर्धनारीश्वरं यजेत् । 

एव ध्यात्वा स्वमन्रेण पूजयेत् । 

मन्त्रौ चोक्तो तत्रे 

रिवचन्द्रौ मातृकान्त तथा मलववहय । 
वायुश्च वामकर्णैन पूरितो बिन्दुनादतः ॥ 

बीजमेतत् समुच्चार्य तथा चानन्दभैरवम् । 
डेन्त रिखामन्त्रयुत पूर्वब्रीज सुसंलिखेत् ॥ 

चन्द्र हित्वादिमं कुर्यात् कर्णे वामाक्षि योजयेत् । 

सुरादेव्यै ततो वोषडियमानन्दभैरवी ॥ 

अनेन मनुयुग्मेन ध्यानपूर्वं यजेच्च तौ । 

रिवो हकारः । चन्द्रः सकारः । मातुकान्तं क्षकारः । मलवस्वरूपम् । वही 

रेफः । वायुर्यकारः । वामकर्ण ऊकारः । एतौ युक्तौ कार्यो । उन्तं चतुर्थ्यन्तम् । 
रिखामन््रो वषडिति । भैरवीमन्त्रमाह-- पूर्वबीजमित्यादि । प्रथमवर्णयोर्व्यत्यय. 
कार्यः । चरमाक्षरे ऊकार त्यक्त्वा वामाक्षि ईकारो योज्यः । सोऽयमानन्दभैरवीमन्रौ 
भवतीत्यर्थः । 
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मायया चादि संयुक्तं वहिमायेन्दुसंयुतम् । 

परमस्वामिनि प्रान्ते परमाकाडारून्य च ॥ 

वाहिनि चन्द्रपदान्ते सूर्यग्नि भक्षिणीति च । 

पात्रं विदा विहा स्वाहा दङाधा प्रजपेन् मनुम् ॥ 

वाड्मायाकमलाप्रान्ते आनन्दे श्वरि विदयहे । 
सुधादेव्यै धीमहीति तन्नो ऽर्धनारीश्वरीति ॥ 

प्रचोदयादिति जपेद् गायत्री दङ्ञाधा सुधीः ॥ 

स्वतन्त्र 

ततश्च भावयेद् द्रव्यममृते रक्तभं (2) प्रिये । 
अकथादित्रिपङ्क्त्या तु हठक्षत्रयमण्डितम् ॥ 

पृवोक्तयोनिमुद्रायां हिवङाक्त्योस्तु संगगम् । 
अपृत चिन्तयेत् द्रव्यमष्टधा चामृतां जपेत् ॥ 

इदं तु कारणं देवि सुरसंघनिषेवितम् । 
अत एवमस्य नाम सुधेति भुवनत्रये ॥ 

अस्य गन्धः केङावस्तु तेनागन्धेन कौलिकः । 
न पूजयेत् परां देवी चण्डिकां कालिकां रिवाम् । 

अकथेत्यादित्रिकोणे षोडङास्वरान् वामपंक्तौ ककारादिषोडङावर्णानधःपंक्तौ 
थकारादिषोडरावर्णान् दकषिणपंक्तौ हटक्षान् मध्ये लिखित्वा पूर्वोक्तविधिना 
कुण्डकिनीमुत्थाप्य हिवे सयोज्य तद्रलितामृतधारां वहन्नासापुटेन द्रव्यमध्ये 

पतितां ध्यात्वा द्रव्यममृतमयं ध्यायेदित्यर्थः । अतृतामन्त्रः कुलाण्ि उक्त-- 
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वाग्भवं पावनो भूमिः पुष्टिविन्दुसमन्विता । 

स्थितिश्च पावनानुग्रहार्धन्दुसमलट्ताम् ॥ 

स्थिराऽर्धीशन्दु संयुक्ता श्वेतो बिन्दुयुगान्वितः। 
अथामृते पदं ब्रूयात् तत्पश्चादमृतोद्धवे ॥ 

अथामृतेश्वरि प्रोक्त्वा पश्रादमृतवर्षिणि । 
अमृतं श्रावययुगं द्विटान्तो द्रव्यदद्धिकृत् ॥ 

अमृताख्यो मनुः प्रोक्तः पञ्चत्रिराद्धिरक्षरैः। 

वाग्भवमैकार. पावनो पकारः । भूमिर्लकारः । पुष्टिरूकारः । बिन्दुरनुस्वारः । 
तेन एे ष्टू इति सिद्धम् । स्थितिः सकारः । पावनो रेफः । अनुग्रहः ओकारः । अर्धेनदुः 
अर्धचन्द्रानुस्वारः । तेन स्रौ इति सिद्धम् । स्थिरा जकारः । अर्घीदाः ऊकारः । 
इन्दुरनुस्वारः । एव जृमिति सिद्धम् । श्वेतः सकारः । बिन्दुयुगं विसर्गः । एवं सः इति 
सिद्धम् । द्विटः स्वाहा । सुगममन्यत् । अस्य चाष्टधा जपः किखितचचनात् | 

कुलामृते कुण्डलििन्युत्थानात् पूर्वमय जप उक्तः। तदत्र यथा 

सुसम्प्रदायमाचरणीयम् । तत्रे- 

नीर हयं समधिरुह्य परः प्रयान्ती 
टलीलाडुकाभरणमाल्यविटेपनाढ्या । 
निद्रापटेन भुवनानि तिरोदधाना 
खड गात्विता भगवती परिपातु भक्तान् ॥ 

एवं ध्यात्वा जपेद् विद्याद्वयं च साधकोत्तमः । 
मायालक्ष्मीद्रयस्यान्ते नमो भगवतीति च ॥ 

महेश्वरि स्वरूपान्ते सर्वपड्युजनेति च । 

मनश्चक्षुस्तिरस्कारण कुरुद्रन््रं च ठद्वयम् ॥ 
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तथान्यतिरस्कारिणी ठकज्जाकामेश्वरी ततः । 

वाणी ग्लौतिरस्कारिणी सकलजनेति च ॥ 

वाग्वादिनीति सकलपदव्रातजनेति च । 
मनश्चक्ुश्रोत्रजिह्वाघ्राणोक्तितिरस्करणम् ॥ 

कुरुद्रय ठत्रयं च सविसर्गं हिरो मनुः । 
तस्योपरि स्वमूटं च वरुणं सप्तधा जपेत् ॥ 

इत्यनेन विधानेन द्रव्यदुद्धि समाचरेत् । 

भावचूडामणौ-- प्रकारान्तरेण रोधनमुक्तम् । तथाहि-- 

घरं च हेतुद्रव्येण पूरयेदित्यनुव्रतौ( 2) । 
तत्र यत्रं विलिख्यादौ यद् यत् कुसमुद्धवम् । 
ध्यात्वेष्टदे वतां तत्र जपेदष्टोत्तरं डातम् । 

धेनुयोनी विचिन्त्याऽथ प्रसृतं तद् विचिन्तयेत् ॥ 

दृष्ट्वाऽ भृतमुपात्त वै नृत्यन्ति योगिनीगणाः । 

नृत्यन्ति भैरवाः सर्वे नृत्यन्ति भैरवीगणाः ॥ 

यद् यत् कुलसमुद्धवमिति यद् देवताया यादृ यन्त्रमित्यर्थः । धेनुयोनी मुद्र 
च- 

अन्योन्याभिमुखाश्लिष्टा कनिष्ठाऽनामिका पुनः । 

तथा च तर्जनी मध्या धेनुमुद्राऽमृतप्रदा ॥ 

मध्यमे कुरिरे कार्ये तर्जन्युपरि संस्थिते । 
अनामिके मध्यगते तथैव हि कनिष्ठिके ॥ 

2/6 



सर्वा एकत्र संयोज्या अद्भुष्ठपरिपीडिताः । 

योनिमुद्रा समाख्याता त्रैलौक्योत्यत्तिमातृका ॥ इति तन्त्रोक्ते. 

3३. अथ पात्रस्थापनम् 

समयाचरे- 

सामान्यार्घ्यं ततः कृत्वा पयसा साधकोत्तमः । 

तज्जलैर्मण्डलं कृत्वा पात्राणि स्थापयेत् ततः । 

सामान्यार्घ्यं पूजोपकरणासादनात् प्रागेव स्थापयन्ति! तद्विधिश्च तत्रैव 
लिखितः । तन्रे-- 

साध्यसाधकरयोर्मध्ये षरि शाद ङ्कुल भवेत् । 

द्रादङाङ्खुलमूर्ध्वं च अधोभागे तथाङ्गुलम् ॥ 

द्रादद्राङ्खलमध्यस्थ तत्र सस्थापयेद् बुधः । 

तथाद्गुल द्वादडाद्ुलम् । तथा-- 

द्राथ चद्रादश त्यक्त्वा देवार्थ द्रादङ्रा त्यजेत् । 

द्रादङाद्घुलमध्यस्थ तत्र चार्घ्यं निधापयेत् ॥ 

कुमारीकल्प-- 

ततोऽर्घ्यं स्थापयेन् मन्त्री स्ववामे सुरसुन्दरि 

त्रिराक्तिरते-- 

कलटलङञाद् दक्षिणे भागे त्रिकोणं वृत्तसयुतम् । 
षट्कोणं चतुरस्रं च कृत्वा तन्मध्यभागतः । 
विकसच्चन्दरङाकल गन्धर्वं च समालिखेत् ॥ 
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ओजापूकादिक पीठं तच्चतुर्दिक्षु पूजयेत् । 
अङ्गमन््रैश्च षटकोणे रक्तौ मूलत्रिभेदतः। 
आधारङाक्ति सम्पूज्य पूर्ववद् यच्रिकामपि ॥ 

महारा नालिकेरं सौवर्ण राजतं तथा । 
ताम्रं इुक्त्युद्धवं वापि पात्रं तत्र निधापयेत् ॥ 

विलसदिति । गन्धर्वमीकारः। ओजापूकादि ओङ्यान-जालन्धर- 

पूर्णगिरिकामरूपाणि तेषां च पूजनं स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन चतुरस्ररेखासु 

सम्प्रदायात् । अद्घपूजने तन्मन््रेषु सर्वान्ते नमस्कार एव योज्यः न तु जात्यन्तरम् । 
अद्धमन्नैरनमोऽन्तकै 'रित्यादेरावरणपूजाया तथा दरनिात् । इाक्तौ त्रिकोणे । 
मृलत्रिभेदतः मूकखण्डयेण पूजनम् । आधारराक्तिरीकारः । यत्का आकारः । 
तत्पूजनं च दराकलात्मकवहिपूजनमेव । पात्रभेदः कुलार्णवेऽप्युक्तः-- 

स्वर्णरूप्यिकाकूर्म-कपालालवुमृण्मयम् । 
नारिकेलं उाद्घुमुक्ताताग्ररूक्तिसमु भवम् ॥ 

पुण्यवृक्षसमुद्धूतं पात्रं संलोकठितं दुभम् । 

सलोकितं वर्तुटीकृतम् । महाहारवतत्रे-- 

विश्चवामित्रकपाट तु सर्वपा्रोत्तमोत्तमम् । 

तथा-- 

ब्रह्यहत्यादिपापासि विश्वासघातनं तथा । 

दृष्ट्वा पात्रं नारिकेलं सर्वमेव प्रणश्यति ॥ 

कन्याकोरिप्रदानानि तथा होमङातारि च । 

यो ददाति महेडानि राहुयस्ते दिवाकरे ॥ 
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तत्फल कोरि गुणितं नारिकेल्मार्ध्यपात्रतः । 
अलाभे तस्य पात्रस्य अन्यपात्रेण पूजयेत् ॥ 

तथा- 

नरपात्रं महाभागे विज्ञेयं चोत्तमोत्तमम् । 
नारिकेलाभिघं देवि ज्ञेयं चोत्तममध्यमम् ॥ 

रत्रपात्रं च सुश्रोणि ज्ञेयं चोत्तमकल्पकम् | 

त्रिहाक्तिरव्र--पात्रमित्यनुव्रतौ( ?)-- 

समर्च्य पूर्ववन् मन्त्री रद्ं द्रव्येण पूरयेत् । 
जपन् विलोमतो वर्णान् मूलमन््रसमुञ्ज्वलान् ॥ 

सम्पूज्य पूर्ववत् तत्र वृत्तं षरकोणमालिखेत् । 
अकथादित्रिरेखान्तं त्रिकोणं वृत्तमध्यतः ॥ 

मूलखण्डत्रयेणाऽथ त्रिकोणं परिपूजयेत् । 
षट्कोणे च षडङ्काति ततस्तीर्थमयं स्मरेत् ॥ 

आनन्दभैरवं ध्यात्वा समभ्यर्च्य विधानतः 

पूजयेत् पञ्चरव्राति कुलद्रव्याणि निःक्षिपेत् ॥ 

रचयेत् पूर्ववच्छेषमयमर्ध्यविधिः स्मृतः । 

आनन्दभैरवमित्युपलक्षणम् आनन्दभैरव्यपि पुज्या युगलद्रयावाहित्वात् । 
पञ्चरत्रपूजनं वचार्ध्यस्थद्रव्ये । ग्ट गगनरत्राय नमः स्ट स्वर्गरत्राय नमः प्ट 

पाताटरद्राय नमः म्लूं मर्त्यरव्राय नमः न्टू नागरत्राय नमः इति 

स्वाग्रादि-चतुर्दिक्षुमध्ये कुर्यात् । कुठद्रव्याणि कुण्डोद्धवादीनि । कुमारीकत्पे- 
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अर्घ्यद्रव्यं चार्घ्यपात्रे निःक्षिप्य यत्रतः सुधीः । 

कुण्डगोलो द्वं द्रव्यं स्वयम्भूकुसुम तथा ॥ 

नाधर्मो विद्यते सुभ्रु महामन्त्रस्य साधने । 

सारसंग्रहे-- 

त्रिकोण वृत्तसंवीतं चतुरस्रेण वेष्टितम् । 
गन्धकलिप्तेषु वामाग्रे विदध्यान् मत्स्यमुद्रया ॥ 

संपूज्य गन्धे्देवार्ध्य देवायान्ते नमोऽणुना । 
अद्घखाति चतुरस्रस्य कोणेषु पुरतस्तथा ॥ 

दिक्षु चासखर समभ्यर्च्य डाद्धाधार प्रविन्यसेत् । 

मूलेन क्षाक्तितं राद्घाधार सस्थापयामि च ॥ 

काल सिन्दुक तद्रद् भुजङ्खेडहां समुद्धरेत् । 
वह्न्यन्ते मण्डलायेति तथाऽ धर्मप्रदेति च ॥ 

ट् राकलात्मने चोक्त्वा नमो गन्धादिभिर्यजेत् । 

त्रिकोणमित्यादि चक्रनिर्माणप्रकारान्तरम्। तत्रैव चतुरस्रकोणादिषु 
षडद्वार्चनम् । तदत्र॒पक्षद्रये यथास्वगुरूपटेङामाचरणम् । मत्स्यमुद्रा च तच 
उक्ता- 

दक्षपाणिपृष्टदेङो वामपाणितल क्षिपेत् । 
अदष्टो चाल्येन् मत्स्यमुद्रेय मत्स्यरूपिणी ॥ 

काल मकारम् । बिन्दुरनुस्वारः भुजद्गेहो रेफः । तद्रद् बिन्दुयुतम् । अत्र 

प्रत्येकं वह्धिकला अपि पूज्या अन्यत्र तथा दङनित् । तथा-- 
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तन्त्रान्तरे-- 

अस्त्रेण क्षालितं इाद्कु तत्र संस्याप्य पूजयेत् । 
अर्घमानं तु प्रादेशं चतुरद्भुमुच्छितम् ।। 

अर्घपात्रमिति प्रोक्त स्यापयामीति मन्त्रतः । 
अमर्कमण्डल्ायेति वदेद् द्वाटङ्ा इत्यथ ॥ 

कल्ात्मने पदं चोक्त्वा अर्घ्यपात्राय हन्मनुः । 
अनेन इाद्धुमभ्यर्च्य कलाः सूर्यस्य पूजयेत् ॥ 

क्रोघबीजास्रबीजाभ्यामाधारे क्षालितं सुभम् | 
महाराद्खुं तथा मन्त्री स्थापयेत् स्री पठन् ततः ॥ 

हिवां दीर्घत्रयोपेता काल्ीब्रह्यारमान्विताम् । 
दीर्घः ङाचीपतिर्वायुर्हदयं मन्मथान्तिमम् ॥ 

दीध्त्रयसमोपेत तारिणी पूर्ववत् पुनः 

हि वं दी्घ्चयोपेत त्ख ल्ाङाब्दात् तु पूर्ववत् ॥ 

मायाङ्ारान्तिमं ङाम्भुं वामकर्णेन्दुसंयुतम् । 
सर्वकामः कालरात्रिः दीर्घा ल्ायपदात् ततः ॥ 

सर्वाधाराय सर्वाय सर्वोद्धवाय सर्वतः । 
सर्वङुदधिमयायाऽथ सर्वासुरपदात् ततः ॥। 

रुधिरारुणकास्तिक्षुत् रुभ्राय सुरभाजन। 

आय देवीकपाल्ाय हृदयान्तो म्बनुर्मतः ॥ 

एभिश्चतु्भिर्मनुभिर्महाडाद्भुः प्रपूजयेत् । 
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क्रो धबीजासखरबीजाभ्यां हू फडिति बीजाभ्याम् । सीमिति स्वरूपम् । दिवां 

हीकारम् । दीर्घत्रयम् आ-ई-ऊू-रुपम् । कालीति स्वरूपम् । ब्रह्मा ककारः । रमा 

पकार. । आयुता आकारयुक्ता। दीर्घ आकारयुक्तः। इाचीपतिर्छकारः। 

वायुर्यकारः । हदयं नमः । तेन हा ही हू काटीकपाल्ाय नमः इति प्रथमो मन्त्रः । 
मन्मथान्तिमं खरीकारम् । दीर्घत्रयं आ-ई-ऊ रूपम् । तारिणीति स्वरूपम् । पुनः 

पूर्ववत् कपालाय नमः इति । तेन स्रा स्री खर तारिणीकपालाय नमः इति द्वितीयो 

मन््रः। शिव हकारः दीर्घत्रयोपेतं आ-ई-ऊ-युतम्। लीलाडाब्दात् 

टलीकेत्यक्षरद्रयानन्तरं पूर्ववत् कपालाय नमः इति । तेन हां ही हू लीलाकपालाय 

नम. इति तृतीयो मन््रः। माया दहीकारम् । इारान्तिमि स इति बीजम् । उम्भ 

हकारम् । काठरत्रिः पकारः। दीर्घा आकारयुक्ता। लायेति स्वरूपम् । 

कान्तिराकारः । क्षुत् यकारः । तेन ही सः हू सर्वकपालाय सर्वाधाराय सर्वाय 

सर्वेद्धिवाय सर्वदुद्धिमयाय सर्वासुररुधिरारुणाय शुभ्राय सुरभाजनाय 

देवीकपालाय नमः इति चतुर्थो मन्त्रः । 

तत्र सम्पूजयेन् मन्त्री मण्डलं तिग्मरोचिषः । 
मूठेन पूरयेन् मन्त्री सुधाबुद्धया विधानवित् ॥ 

गन्धपुष्पाक्षतान् क्षिप्त्वा त्रिखण्डां दङयित् पुनः 

पीयूषरोचिषो मन्त्री मण्डलं तत्र पूजयेत् ॥ 

तार इाक्तिरमेराक्तिमनुस्वारविभूषिताम् । 
मूलं तृतीय भैरव्याः क्रोधबीजसमुञ्ज्वलम् ॥ 

अनेन मनुना मन्त्री भावयेदष्टशो जलम् । 

इाक्तिरेकारः । 

इाक्त्या सुधां विनिक्षिप्य इाहूुयोनी प्रदरयित् । 

वृत्ताष्टदरूषर्कोणे मूलगर्भे मनोहरे ॥ 
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वक्ष्यमाणप्रकारेण सविचिन्त्य कुटेश्चरीम् । 
उपचारैः प्रपूज्यैना मूरूमनत्रेण मन्त्रवित् ॥ 

अद्धुष्टानामिकायो गात् तर्पयेत् तेन तारिणीम् । 

तर्जन्यद्घुपष्टयोगेन म ध्यमाद्धुष्टयोगतः | 

अनामाद्गुष्टयोगेन कनिष्ठाङ्गुष्टयोगत. 1 

तर्पयेद् वेदवारं तां मूकमन्रेण देवताम् । 

तथान्यत्रापि- 

तत- सुधामयैस्तोयै मूलान्तां मातृका पठन् । 
विलोमा पूरयेत् तस्मिन् पूजको मनुनाऽमुना ॥ 

अर्घ्यपात्र पूरयामीत्युक्त्वा सपूरयेत् ततः । 
कर्णचन्द्रौ बिन्दुयुक्तौ कामप्रदपदात्ततः ॥ 

षोडरान्ते कटाराब्दमात्मने नाम इत्यथ | 

गन्धपुष्पै समभ्यर्च्य कलाषोडङाकं यजत् ॥ 

कर्णं उकारः । चन्द्रो ऽर्धचन्द्रः बिन्दुरनुस्वारः । तेन उं । कलास्तूक्ता- 

कुला्णवि-- 

धृप्राचिरुष्णा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिद्धिनी । 

सुश्रीः स्वरूपा कपिला हव्यकव्यवहे अपि ॥ 

आजग्रेया यादिवर्णोत्था दरा धर्मप्रदाः कलाः । 

तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः ॥ 

सुषुम्णा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा | 
कभाद्या वसुदा. सौराः ठडान्ता द्वाद दहोरिता. ॥। 
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अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टी रतिर्धृतिः । 

ङारिनी चनद्रकान्तिश्च ज्योत्घरा श्रीः प्रीतिरद्गदा ॥ 

पूर्णा पू्णामिता चेति कथिताः कुलनायिके । 

सौम्याः कामप्रदायिन्यः षोडरास्वरजाः कलाः ॥ 

यादिवर्णोत्थिति । बिन्दुयुतान् यादिदङावर्णान् पूर्वं दत्वा अग्चिकलाः। 

कादिटठान्तान् भादिडान्तान् प्रतिलोमवर्णाश्च बिन्दुयुक्तानादौ दक्वा सूर्यकलाः । 
अकारादिषोडडास्वरान्-बिन्दुयुतान् आदौ दत्वा चनद्रकलाश्च पूज्या इत्यर्थः । 

तथा (पेरुतन्रे)- 

प्राग्वत् तीर्थ समावाह्य तीर्थमन््रेण तत्र च । 
सयोज्य नेत्रमन्रेण पुष्पं न्यस्य रिखाणुना ॥ 

प्रदर्श्य गालिनीमुद्रा मुद्रया धेनुसज्ञया ! 

अमृतीकृत्य विधिवत् सुधाबीजेन साधकः ॥ 

ध्यात्वेष्टदेवतां तत्र सकटीकृत्य साधकः । 
अद्घन्यासेन चास्रेण कल्येच्च दिरो दङा ॥ 

नेत्रमन्त्रेण संवीक्ष्य मुद्रया इाह्ुसज्ञया । 
अवष्टभ्य ततो दीप्य मुद्रया धेनुसज्ञया ॥ 

गन्धपुष्पादिभिस्तत्र पूजयेदिष्टदे वताम् । 
षडङ्घानि च सम्पूज्य मन्त्रयेन् मूलमन्रतः ॥ 

अष्टकृत्वस्ततश्चार्घ दापयेन् मत्स्यमुद्रया । 
आभिचारिककार्येषु विलोमेन जपेदिति ॥ 

इति कर्मोपदेरिन्यां मूकमन््रजपे विरोष उक्तः । तथा-- 
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तच्छह्ुस्य जल किञ्चित् कुम्भतोये विनिक्षिपेत् । 

प्राग्वदङ्खरामुद्रया । वीर्थमन्रेण “गद्धे चे'त्यादिमन्रेण । संयोज्य तीर्थानि । 
गालिनीमुद्रा मन््रतन््रप्रकारो उक्ता-- 

कभिष्ठाङ्गुष्ठको युक्तौ करयोरितरेतरम् । 
तर्जनीमध्यमानामाः संहता भुग्रवजिताः ॥ 

मुदरेषा गालिनी प्रोक्ता दाहुस्योपरि चालिता । 

सुधाबीजं वमिति । सकटीकृत्याऽङ्न्यासेनेत्यन्वयः । कलयेत् तालत्रेय 

दत्वा छोरिकाभिर्बन्धयेदित्यर्थः । राट्ुमुद्रा तत्रे उक्ता-- 

वाममुष्स्यन्तरेऽद्खुष्ठ निवेश्य सरलबद्धुलीः । 
दक्षिणस्य करस्यैव वामाद्ुष्ठेन सस्पृरोत् ॥ 

राद्ुमुद्रेयमाख्याता मन्रविद्धिरनुत्तमा । 

त्रिराक्तिरते-- 

कलडोक्तविधानेन स्थापयेत् पात्रसन्ततिम् । 

स्थापनक्रमश्चोक्तस्तन्त्रे- 

श्रीपात्रघरयोर्मध्ये सर्वपात्राणि स्थापयेत् । 

गुरुपात्रं घरस्यान्ते तदन्ते भागपात्रकम् ॥ 

तदन्ते राक्तिपात्रे च योगिनीनां तद्तिके । 

तदन्ते वीरपात्र च बकिपात्र तदन्तिके ॥ 
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पाद्य चाचमनीयं च पात्राणि स्थापयेत् क्रमात् । 
उत्तम नव पात्राणि सप्त पात्राणि मध्यमम् | 

अधमं त्रीणि पात्राणि एकपात्रं न कारयेत् ॥ 

मेरुतन्रे- 

एकैकपात्रं मूकेण ह्यष्टकृत्वोऽभिमन्त्रयेत् । 
प्रदरयित् धेनुमुद्रां ~ - ~ ~ - ~ ॥ 

अन्तराब्दः सत्निधिवाचकः। पाद्यं चाचमनीयं चेत्युपलक्षणम्। 

अर्घ-सरानीयमधुपर्क-पुनराचमनीयपात्राण्यत्रैव स्थापनीयानि। तावदराक्तौ 
त्रिहाक्तिरव्र-- 

अथवा कलां राहुं टाक्तिपात्रत्रयं भवेत् । 

अत्रादिकल्पे पाद्यादिपात्राणि स्थापनीयानि पूजोपयुक्तत्वात् । नवरवेश्वरे-- 

पात्रद्रयमभावाद्रा कुर्यात् न्यूनं न चाचरेत् । 
एकपात्रं न कर्तव्यं यदि साक्षान् महेश्वर. ॥ 

मन्त्राः पराडमुखा यान्ति आपदश्च पदे पदे । 
इह लोके च दारिद्रय मृते च पदरुता व्रजेत् ॥ 

जलेनैव च पाद्यादिपात्राणि पूरयेदिति ॥ 

साम्प्रदायिकः । अयं क्रमो वीरकल्पे । पडुकल्पे तु- 

स्वदक्षे प्रोक्षणीपात्रमाधायाद्धिः प्रपूरयेत् । 
किञ्चिदर्घ्याम्ब संगृह्य प्रोक्षण्यम्भसि योजयेत् ॥ 
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ततः साधारकं पात्रं पुरत. स्थापयेद् बुधः । 
तत्पार््े पाद्यदानं च तत्पार््ऽर्घप्रदानकम् ॥ 

आचमनीय तत्पार्श्व तद्रामे मधुषर्ककम् । 
पुनराचमनीयं च स्नानीयं तत््रमान् न्यसेत् ॥ 

इति क्रमः । पाद्यादिद्रव्याण्युक्तानि फत्कारिण्याम्- 

उङ्ीरं सेचन चैव पाद्यपात्रे तु कल्पयेत् । 
कुराग्रानक्षतं चैव तिलत्रीहियवानपि ॥ 

आज्यसिद्धार्थपुष्पाणि क्िपेदर्घ्यस्य पात्रके । 
जातीकर्पूरकक्कोल-बहुमूकतमालकाम् ॥ 

चूर्णयित्वा यथान्याय क्षिपेदाचमनीयके । 
माक्षिक हार्करा स्पिर्दधिक्षीरयुतं तथा ॥ 

मधुपर्कं कल्पयित्वा प्रदद्याद् दधिपूर्वकम् । 

स्रानीयं डुद्धसुगन्धिजकेन । “गन्धाद्धिः कारयेत् स्रानमि'ति पुरश्चरण- 

चद्धिकावचनात् । पुनराचमनीयमाचमनीयवदेव । त्रिराक्तिरत्रे-- 

पुष्पादिना समुद्धूत्य बिन्दु राद्घामृतस्य च । 

निक्षिपेत् सर्वपात्रेषु सर्व दिव्यं विचिन्तयेत् ॥ 

34. अथ तर्पणम् 

तन्त्रे-- 

एव पात्राणि संस्थाप्य तेनैव तर्पणं चरेत् । 
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अत्र गुरुतर्पणादपि प्राग् भैरवभैरव्योवमिहस्तेन तत्त्वमुद्रया तर्पयन्ति । 
तत्प्रकारस्तत्त्वाण्वि उक्तः पूर्वोक्तध्यानमुक्त्वा- 

ध्यात्वैव तर्पयेत् मूर्धि तावुभौ साधकः सुधीः । 

तावुभौ भैरव्यौ । ताभ्यां पूर्वोक्तिमन््राभ्यामन्ते स्वनाम सयोज्य तौ तर्पयेदिति 
पर्यवसितम् । 

त्रिराक्तिरत्रे-- 

ब्रह्मरन्ध्रे स्वके मन्त्री मुद्रया तत्त्वसंज्ञया । 
तर्पयेद् गुरुपात्री य-द्रव्येणौघत्रय सुधीः ॥ 

स्वगुरूनपि सन्तर्प्य त्रिः सकृत् वा विरोषतः । 
आत्मनो हृदयाम्भोजे परिंवारगणावृताम् ॥ 

देवीपात्रामृतेनापि तर्पयेत् कुलनायिकाम् । 

तत्त्वमुद्रा तर्पणेऽनामाद्ुष्टयो गेन भवति । तथाहि ज्ञानाण्वि-- 

तर्पणानि पुनर्दद्यात् त्रिवारं तत्त्वमुद्रया । 
अद्खुष्ठानामिकाभ्यां तु तत््वमुद्रेयमीरिता ॥ इति ॥ 

या तु-- 

तर्जन्यङ्खुष्टयोगेन तत्तवमुद्रा प्रकीर्तिता । इति । 

तत्रोक्ता, सा तर्पणादन्यत्र ध्यानादौ । ओषत्रयं च ताराया 

भावचूडामणावुक्तम्-- 

अथ तारागुरून् वक्ष्ये दृष्टादृष्टफलप्रदान् । 

ऊर्ध्वकेडो व्योमकेडो नीलकण्ठो वृषध्वजः ॥ 
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दिव्योघाः सिद्धिदा वत्स सिद्धौघान् शयणु तत्त्वतः ¦ 
वरिष्ठः कूर्मनाथश्च मीननाथो महेश्वरः ॥ 

हरिनाथो मानवौघानथ वक्ष्यामि सद्रून् । 
तारावती भानुमती जया विद्या महोद्(हेश्व)री ॥ 

सुखानन्दः परानन्दः पारिजातः कुठेश्चरः। 
विरूपाक्षः केरवी च कथितं तारिणीकृलम् ॥ 

आनन्दनाथरान्दान्ता गुरव सर्वसिद्धिदाः । 

ख्ियोऽपि गुरुरूपाश्च देव्यन्ताः परिकीर्तिताः ॥ 

स्वगुरून् परमगृरून् परापरगुरून् परमेष्ठिगुरून् । 

कृलचूडामणौ-- 

अज्ञाने गुरुनाम्नां वै गुरुत्रितयमर्चयेत् । 
चतुष्टयं वा सकोचो न कर्तव्यस्ततः परम् ॥ 

भाविर्णये-- 

आदौ सर्वत्र देवेहि मन्त्रदः परमो गुरुः । 
परापरगुरुस्त्व हि परमेष्टिरहं यतः ॥ 

परापरस्त्वद्रुपत्वेन परमेष्टी गुरुर्मद्रूपत्वेन ध्यात्वा तर्पणीय इति भावः । 

चतुष्टयमाह- 

गुरूः परमगुरुश्चैव परापरगुरुस्तथा । 
परमेष्ठी गुरुश्चैव कथिता गुरवस्तव ॥ 
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गुरूणा लौकिक नाम श्रीपूर्वकमुच्चार्य रोषे गुरु-परमगुवदिपदं योजयित्वा 

अमुकपादुकां तर्पयामीत्येव तर्पयेदिति साम्प्रदायिकाः। देवीपात्र 

विोषार्घपात्रमेव । तदद्रव्येण साङ्त सपरिवारां सायुधा सवाहना श्रीअमुकदेवी 

तर्पयामीत्येव तर्पयेदित्यर्थः । आवाहनात् प्राग् भोगपात्रामृतेन वा तर्पयन्ति । 

समयाचारे 

रुद्ध द्रव्यं समादाय तर्पण तत््वमुद्रया। 
अङ्भुष्ठतर्जनीमध्ये शुद्धि सगृह्य वामत ॥ 

वामेन दक्षिणेनाऽपि देवी सन्तर्पयेत् सुधीः । 

वामेन दक्षिणेनाऽपीत्यभिधानाद्, देवीतर्पणे करयोरैच्छिको विकल्प इति 
केचित् । अन्ये तु वामेन इद्धि सगृह्य दकषिणहस्ततत्त्वमुद्रया देवी तर्पयेत् । 

अद्भुष्ठतर्जनीमध्य इति । शद्धिग्रहणमात्रा त्वियम् । तर्पणे तत्वमुद्रायाः 

प्रकारान्तरेणोक्तत्वादित्याहुः । 

35. अथ तत््वदुद्धिः 

अथ तत्त्वङुद्धि कुर्यात् । तत्र श्रुतिः ॐ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे 
रूद्धयन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा । ॐ पृथिव्यप्तेजो- 

वाय्वाकाडानि मे शुद्ध्यन्ता ज्योतिरित्यादि। ॐ प्रकृत्य-हद्कार-बुद्धि- 

मन~श्रोत्राणि मे इुध्यन्तामित्यादि। ॐ त्वक्-चक्षर्जिद्वा-घ्राण-वचांसि मे 
रुध्यन्तामित्यादि । ॐ पाणि-पाद्-पायूपस्थ-राब्दा मे डुध्यन्तामित्यादि । ॐ 

स्पररूपरसगन्धाकाानि मे इुध्यन्तामित्यादि । ॐ वायुतेजःसलिल भूम्यात्मानो 
मे डुध्यन्तामित्यादि सप्तमन्त्रान् परामृरान् हस्ताभ्यां सप्तधा सवद्भि स्पृरोदिति 
तत्त्वङुद्धिः। 
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36. अथ बरक्क्दिनम् 

अथ बहुकादिवकति दद्यात् । तथाहि कुठाणव-- 

यावन्नो बटुके दद्यात् तावन्नैव कुटेश्चरि। 
तुप्यन्ति देवता. सर्वा स्मरणाद् यजनादपि ॥ 

वटुकादीन् यजेत् तस्माद् गन्धपुष्पासवामिषैः । 

तत्तन्मन््रवि धानेन देवताप्रीतिमाप्रयात् ॥ 

यत्कि्िदद्रव्यसघात पूजार्थ भोगहेतुना | 
आनीत दीयता भक्त्या क्षेत्रेडरो(त्रपे)भ्य कुल्छश्वरि ॥ 

वटुक्र इत्युपलक्षणम् । वद्ुकादिष्वित्यर्थः । ज्ञानार्णवे-- 

ईकानवद्िनैक्त्य-वायुकोणेषु पूर्ववत् । 
मण्डलानि विधायाऽथ पूर्ववत् पूजयेत् भिये ॥ 

पूर्ववद् बकिदान च दद्यात् सर्वसमरृद्धये । 

वटुकाय महानि योगिनीभ्यश्च वल्लभ ॥ 

गणेरा-क्षेत्रपााभ्या पूर्ववद् बक्िमुत्स्रृजत् । 

समयाचारे तु- 

तचया- 

दक्षिणे वटके दद्यादुत्तरे योगिनीवक्िम् । 

पूर्वे भूतवरक्ि दद्यात् क्षेत्रपालाय पश्चिमे ॥ 

अद्भुष्टानामिकराभ्यान्तु वटुकाय त्रक्र्मतः । 

कनिष्ठाद्धुष्टयोगेन योगिनीबल्िमाहरेत् ॥ 
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अङ्घुष्ठतर्जनीभ्यां तु क्षेत्रपालबकति हरेत् । 
अङ्कलोभिश्च सर्वाभिरुक्तो भूतबरिः प्रिये ॥ 

ज्ञानार्ण्वे-- 

तथा मुष्टेस्तु मध्यस्थामद्धुली दण्डवत् कुरु । 
गजदन्तमहामद्रा गणपस्य बलौ भवेत् ॥ 

मन्त्रास्तु ज्ञानार्णव एव-- 

एह्येहि देवीपुत्रान्ते वटुकान्ते च नाथ च । 
कपिलान्ते जरटाभार-भास्वरान्ते त्रिनेत्र च ॥ 

ज्वालामुख च सर्वान्ति विघ्रान् नाङ्ाय नाराय । 
सर्वोपचारसहितं बलि गृह द्विधा पदम् ॥ 

वदह्धिजायान्तितो मन्त्रो वदुकस्य समीरितः । 

अनेन मनुना देवि वदुकस्य बलि हरेत् ॥ 

उर्ध्व ब्रह्याण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा 
पाताले वाऽनलठे वा सरक्िकपवनयोर्यत्र तत्र स्थिता वा । 
कषेत्रे पीटोपपीठादिषु च कृतपदा पुष्पधुपादिकेन 
प्रीता देव्यः सदा नः इुभवकिविधिना पान्तु देवेन्द्रतुल्याः ॥ 

एतदन्ते महेडानि यां बीजं योगिनी ततः । 
भ्यः स्वाहा सर्ववर्णास्ति योगिनीपदमाल्िखेत् ॥ 

कवच चाख्माकलिर्य वहिजाया पुनर्िखेत् । 
अनेन मनुना देवि योगिनीबकिमाहरेत् ॥ 
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तयः- 

षड् दीर्घस्वरसभिन्नं क्षकारं पुनराक्िखेत् । 

क्षकारे बिन्दुराचारात् । 

ज्ञानार्णवे-- 

पुनः क्षेत्रपदं पालधुपदीपादि चाल्िखेत् । 
सहितं बकिमाल्िरल्य गृहण गृहण ततो वदेत् ॥ 

वद्धिजायान्वितो मन्त्रः क्षेत्रपालस्य सुन्दरि ॥ 

अनेन मनुना देवि क्षेत्रपालुबकि हरेत् | 
गां गी गृ ् रयमाक्िरल्य डेन्तं गणपति वदेत् ॥ 

वरान्ते वरदान्ते च सरवन्ति जनमाल्िखेत् । 

मे वङ्ा चानयेत्युक्त्वा बक्छि गृहण द्विधा पदम् ॥ 

वद्धिजायान्वितो मन्त्रो गणपस्य बकि हरेत् । 

वामभागे कृतस्याथ मण्डलस्योपरि क्षिपेत् । 
धारं पूजयेत् तत्र पात्र चान्नौदकान्वितम् ॥ 

सकारण मन्त्रयित्वा सर्वभूतवलि हरेत् । 
पोडक्ञार्णेनि मनुना त्रिवार वीरवन्दिते ॥ 

तार च भुवनेङानि सर्वविघ्रपदं ततः । 

कृ््त्यश्च सर्वभूतेभ्यो हुंकार वहिवल्क भाम् ॥ 

समुच्चरन् बक दद्यान् मुद्रया तत्वसंज्ञया । 
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हृद च सम्प्रदायानुरोधेनोक्तम् । वस्तुतः पुरश्चरणप्रकरणे वक्ष्यमाण- 
वीरचूढामण्युक्तमन््ररेव वटुकादिबकिदानं युक्तम् । तस्यैवात्रासाधरणत्वात् । 

37. अथावाहनम् 

तदुक्त कुमारीकल्ये-- 

ततो हदयपद्यान्तः स्फुरन्ती विद्युदाकृतिम् । 
सुषुग्णा वर्त्मना नीत्वा हिरःस्थाने महेश्वरि ॥ 

वामया नासया देवि वायुबरीजेन मन्रवित् । 
देवेडीत्यादिमन्त्रेण चक्रादावाहयेत् सुधीः ॥ 

ध्यात्वा कामकलामादौ ध्यायेद् देवीमत. परम् । 

देवेरीति मन््रस्तु-- 

देवेदि भक्तसुलभे परिवार-समन्विते । 
यावत् त्वा पूजयिष्यामि तावत्तव सुस्थिरा भव ॥ 

इति । चक्रात् रिरस्थपयाात् । स्वत््रतन्त्र-- 

ततः कामकलाध्यानादावाहय कालिकां तत. । 

कूमखियिमुद्रया पुष्पं चक्रमध्ये निधापयेत् ॥ 

कूर्ममुद्रा तन्त्रे उक्ता-- 

वामहस्तस्य तर्जन्यां दक्षस्य च कनिष्ठिका । 
तथा दक्षिणतर्जन्यां वामाद्खष्ठं नियोजयेत् ॥ 

उन्नतं दक्षिणाङ्गुष्ट वामस्य मध्यमारिकाः। 

अद्धुलीर्योजयेत् पृष्टे दक्षिणस्य परस्य च ॥ 
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वामस्य पितृतीर्थेन मसच्यमानामिका तथा | 
अधोमुखे ततः कुर्याद् दक्षिणस्य च हस्तत । 

कूर्मपृष्ठसम कूर्याद् दक्षिणस्य च मण्डलम् । 
एवकिधः सर्वसिद्धि ददाति करकच्छपः | 

कामकलत्ताध्यान तन्त्रच्डामणौ-- 

मुरव्र विन्दुवदाकारं तदध. कुचयुग्मक्म् | 

तदधः सपरार्ध च सपरिष्कृतमण्डत्छम् ॥, 

एतत् कामकल्छाशध्यान सुगोप्य साधक्तोत्तमे. । 

एतद्रहस्यं स्वगृरुमुखादवगन्तच्यम् । 

38. अथ ध्यानम् 

गन्थर्वतन्ते--- 

नीलतन्त्र 

र्मराच तत्र सविन्त्य तत्र कल्पद्रम स्मरेत् । 

तन्मूरे मणिपीट च नानाम्रणिकिभुषितम् ॥ 

ङिवाभिर्बहूुमांसास्वि-मोदमानाभिरन्तत- | 
चतुर्दिक्षु ङावा मुण्डाश्चिताङ्करास्थिभूषिता- ।। 

तन्मध्ये भावयद् देवी यथोक्तध्याचयोगत- । 

प्रत्याटीदढपदा घोरा मुण्डमात्ात्रिभूषिताम् । 

रवर्वा रम्बोदरी भीमा व्याघ्रचर्मवृिता कटौ ।। 
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नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुद्रावि भूषिताम् । 
चतुर्भुजां ललूज्जिह्वां महाभीमां वरप्रदाम् ॥ 

ङाङगकर्त्रीधरां सव्ये वामे मुण्डोत्पलान्विताम् । 
पिक्घोग्रैकजटां ध्यायेन् मौलावक्षोभ्यभूषिताम् । 

वाल्ार्कमण्डल्ाकार-ल्ोचनत्रयभूषिताम् । 
प्रज्वल्छत्पितुभूमध्यगतां द॑ष्ट्राकराल्छिनीम् । 
सावेडास्मेरवदना-मस््यल्छ्धार भूषिताम् । 

विश्चव्यापकतोयान्तः श्चेतपदोपरिस्थिताम् ॥ 

मतत्रचूडामणौ-- 

तस्योपरि गृहे देवी खर्वा नील्मणिपषभाम् । 
ठ्कम्ब्रोदरी व्याघ्रचर्म-समावृतनितसम्विनीम् ॥ 

पीनो्रतपयोभारां रक्तवर््तुलुल्ोचनाम् । 
त्कल्ज्जिह्वा महाभीमा द्रंष्राकोटि सपुज्ज्वल्ाम् । 

नीलोत्पलूलसन्माल्ा बद्धजूटां भयड्करीम् । 
श तास्थिपड्धिकायुक्त-कपारुपञ्चरोधिताम् ॥ 

तल्कल्ारे रक्तनागेन करृतकर्णवितंसकाम् । 

अतिङ्ुभमहानाग-कृतहारमहोज्ज्वत्ाम् ॥ 

टूर्वादिल्छश्यामनाग-कृतयज्ञोपवीतिनीम् । 
चतुर्भुजा रक्तमांस-खण्डखण्डितमुष्िना ॥ 

जराजूटाक्षसूत्रेण रोधितां तीक्ष्णधारया । 

सखड्गेन दक्षिणस्योर्ध्वे खोभितां वीरनादिनीम् ॥ 
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तदच्यःस््यात् बीजवृन्त-कर््रिकालट्भतां पराम् । 
वामोर्ध्वे रक्तनाठेन दिगम्बरमनोहराम् ॥ 

दधती नीकपदय च तद धःस्थात् कपालकम् । 
जगतां जाङ्यसंयुक्तं दधती कुन्दसन्निभम् । 

धूम्राभनागसंदोह-कृतकयूरसत्वराम् । 
सुवर्णवर्णनागेन कड्कणोज्ज्वलूपाणिकाम् ॥ 

इ्भ्रवर्णमहादेव कृतसद्विमलासनाम् । 
निर्यत््रणभिया तद्रत् संकुचत्प्रपदात्मिकाम् ॥ 

ङावपादद्रयारूढ वामपादां महोन्मुखीम् । 

कन्दाभनागसंडोभि-करि सूत्रा त्रिलोचनाम् ॥ 

असृग्रक्तेन नागेन कृतनूपुरपल्कवाम् । 

सद्यश्छिन्नगरद्रक्तमुण्डै रक्तविभूषणैः ॥ 

अन्योन्यकेङ्ाययितैः षादपद्यविम्बितैः । 
पञ्चा्ाद्धिर्महामाला-ङोभितां परमेश्वरीम् ॥ 

ज्वलुच्चितामध्यसस्थां द्रीपिच्मेत्तिरादाकाम् । 
अक्षोभ्यनागसम्बद्ध-जटाजूटां वरप्रदाम् ॥ 

एवम्भूतां महादेवी-मात्मान यागवस्तु च । 
विज्ञापयन् महादेव पण्डितो ऽ हं महाकविः ॥ 

तारोपनिषदि- 

विरुद्धवाक्यार्थङारीरमण्डल़े नवाम्बुदभां गुरुमुत्रतोदरीम् । 
अतीव खर्वा नवयौवनस्था-मधःस्यरार्दूलककृत्तिमूर्धजाम् ॥ 
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अनैक्यमाहत्य जावोपरिस्थितां डावार्धमाल्ीढपरीतमध्यमाम् । 
विङीर्णवर्णा नृरिरः खजोद्धवां ्रयीविवर््तारुणलोचनच्रयाम् ॥ 

अभेदपिद्धैकजटाविराजितां विभूषणाच्छिन्नसितास्थिभीषणाम् । 
महाष्टसिद्धिप्रकराहिभूषणा-मटाइहासैर्जगतामभीतिदाम् ॥ 

जरास्वनन्तः श्रवसोश्च तक्षको महाहिपद्यो हदि हारभूषणाम् । 
तथैव कर्कोरकृतोपवीतिकां सुमेखल्छायामथ देववासुकिः ॥ 

सराङ्कपाकः किल कट्ुणो मतः पदेषु पदः किर नूपुरच्रियम् । 
भुजेषु नागः कुलिकोद्धदो मतो भुजो ऽर्धमालामहता स्थितिः स्थिता ॥ 

सितश्च रक्तो धवश्च मेचकस्तथेव नागोऽथ सितश्च पाण्डरः । 
भुजद्घमानामिह वर्णजातयो भवन्ति सर्वे मुनिभिर्ज्वकच्चिताम् ॥ 

कपालकर््रीं थितोग्रमूर्धजां सनाल्मिन्दीवरकान्तिमाक्िकाम् । 
विकोङखड्गं सततं च दक्षिणे स्वपौरुषोत्थैर्द धती भुजैः सदा ॥ 

पदार्थदष्राद्रयपञ्चमुद्रया विराजमानामसितोत्पलस्रजम् । 
विचिन्तयेत् तां च कवित्वकारिणी मनो गतार्थ प्रजपेच्च तारिणीम् ॥ 

फेत्कारिणीतन्रेऽपि-- 

प्रत्यालीढपदार्पिताडिघ्ङावहदघ्योराटहासा वरा 
खड्गेन्दीवरकर््रीरिर्परभुजा हुंकारबीजोद्धवा । 
दार्वा नीकविङ्ालपिद्घलजराजूटोग्रनाभैर्वृता 
जाड्यं न्यस्य कपारके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम् ॥ 
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प्रत्यालीढलक्षणं तु सङ्खीतरव्ाकरे-- 

वामो यत्र निषण्णोरुरन्तरे पूर्वमानतः। 
दक्षिणं चरणं चाग्रे पञ्चतालप्रसारितम् ॥ 

अस्र द्वावपि तद्िन््यादाखीढ तु सदैवतम् । 
आलीदढाङ्गविप्यसिात् प्रत्यालीढमुदाहतम् ॥ 

तारं वितस्तिः। "तालमात्रं वितस्तिका' इति तत्रैवोक्तेः। असरौ वक्रौ । 
“मोलावक्षोभ्यभूषितामि^त्यत्र अक्षोभ्यो नागः। “अक्षोभ्यो देवीमूर्धन्य- 
स्तिमूर्तिर्नागरूपधृक् ' इति भावचूडामणिवचनात् । ब्रह्मसंहितायाम्-- 

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि तारिण्याः सर्वसिद्धिदम् । 

ज्वकत्पावकजालज्वाकातिभास्वच्वितामध्यसंस्थां सुपुष्टा सुखर्वाम् । 
दावं दक्षपादेन कण्ठे निपीड्य स्थितां वामकेनादिणादिघ्रं निपीड्य ॥ 

बृहल्लम्बमानोदरी मेघवर्णा समुततद्खपीनस्तनाभोगरम्याम् । 
जवारागरागप्रवृत्तां त्रिनेत्रां ललज्जिह्वया दंष्ट्रया भीषणास्याम् ॥ 

लसदद्रीपिचर्मावृताङ्खी स्मितास्यां जटाजूटमध्यस्थितेन्दी वराङ्गीम् । 
रिरोदेराभास्वत् पिराङ्घाभिसर्पज्जराजूटमध्यस्थिताक्षोभ्यमूर्तिम् ॥ 

मिथः केराबद्धाचिरच्छिन्नरसम्यग्गलल्ोहितां मानवी मुण्डमालम् । 

दधानां च पञ्चाडादाख्यानसंख्यायुतच्छिन्नमुण्डाबलीं निर्मलाङ्गीम् ॥ 

महासृक् समांसोत्कराधार्यसव्यस्फुरत्पाणिना धारयन्तीं महासिम् । 

भुजे वाम ईषस्स्पुरद्रक्तनाल-स्फुरन्नीलपद्करुहं धारयन्तीम् ॥ 

करे सव्य उच्चैर धस्ताद् दधानां हितां कर्तुकां वामपाणौ कपालम् । 
जगद्र्तिसंसारजाङ्यातिपूर्ण स्फुरत्कर्तृकाधारया खण्डयन्तीम् ॥ 
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विचित्रास्थिमालं करालं कपाल कुरे च पञ्चान्विवं धारयन्तीम् । 

घनाभादहिबद्धं जटाजूटमुच्चैर्जवारागनागोल्कसत्कुण्डल्ां च ॥ 

स्फ़रद्धूमरोचिर्महाकायनाग-स्फुरच्चारुकयूर ङो भाभिरामाम् । 
सुवर्णाभनागोल्लसत्कट्कणेन स्फुरन्ती कसच्छेतनागाभिरामाम् ॥ 

ङारीरेण दूर्वदकश्यामनागैः कृतं चारुयज्ञोपवीतं दधानाम् । 
दधानां च कुन्दाभनागेन सम्यक् कृतं चारुकाटे यसूत्र पवित्रम् ॥ 

महापाटलाभेन नागेन वृत्ता विभूषां च पादद्रये संदधानाम् । 
चिर चिन्तयामीदूडां चारुरूपायमेयामदोषामपारं ससाराम् ॥ 

सुरश्रेणिमौलिग्रभारज्जितादिपघ्र नताडोषदोषापहामिष्टदात्रीम् । 
यदीयप्रसादादिद विश्चजातं जकः प्राप्रुयान् मोदते सम्यगेव ॥ 

सदैव स्तत्र यः पठेदेकचित्तो वङास्तस्य लोको भवेत् तन्न नूनम् । 
न दारिद्रयपपि न वा दुर्मति. स्याल्कभदापि मोक्षं तथा धर्मकामौ ॥ 

39. अथ प्राणप्रतिष्ठा 

तन्त्रे 

आवाहन स्थापन च सतनिधापनमेच च । 

सन्निरो धनपित्युक्त सम्मुरखीकरणं तथा ॥ 

विधाय स्वस्वमुद्राभिः प्राणस्थापनमाचरेत् । 

आसा लक्षणमुक्तं ठक्षणसग्रहे-- 

हस्ताभ्यामञ्जर्िि बद्ध्वाऽनामिकामृल्पर्वणि । 
अदुष्ट निःक्षिपेत् सेय मुद्रा त्वावाहनी मता ॥ 
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अधोमुखी त्वियं वै स्यात् स्थापनीति निगद्यते । 
उच्छिताद्खुप्टमुष्स्योस्तु संयो गात् सत्निधापनी ॥ 

अन्तःप्रवेडिताद्खुष्टा सैव संरोधिनी मता । 

उत्तानमुष्टियुगला संमुखीकरणं भवेत् ॥ 

सव्यहस्तकृता मुष्टिदीर्घाधोमुखतर्जनी । 
अवगुण्डनमुद्रेयमभितो भ्रामिता सती ॥ 

देवताङ्घे षडद्खानां न्यासः स्यात् सकलीकृतिः | 

अमृतीकरणं धेनुमुद्रया । सा प्रोक्ता । 

अन्योन्यग्रथिताङ्ुष्टा प्रसारितपरा्गुलिः। 

महामुद्रे यमुदिता परमीकरणे प्रिये ॥ 

प्रयोजयेदिमा मुद्रा देवताह्वानकर्मणि । 

अत्राद्यपञ्चमुद्रासु इहागच्छ इह तिष्ठ इह सन्निधेहि इह सत्निरुध्यस्व इह 

सम्मुखी भवेति क्रमाद् वदन्ति । 

उड़ीटो- 

अत एवाभिपूर्णाया देवतायाः प्रपूजने । 
सादरं सम्मुखी भावमावाहनमिहोच्यते ॥ 

अत एव आवाहनमुद्राप्रदङनिदेव । तथा-- | 

विभोर्भिविङानं यत्र स्थापनं कथितं बुधः । 
पूजा प्रयुज्यमाना तु गृहीत्वाऽनुग्रहादिकम् ॥ 
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कर्तु सामर्थ्यमस्यास्तु तत् सान्निध्यं प्रचक्षते । 
आकर्मकाण्डपर्यन्तं सान्निध्यं हि विभोश्च यत् ॥ 

स सत्निरोध उदिष्टो भक्तितो मन्त्रविन् नरः । 
आनन्दायतनं तत्वं सच्विदानन्दलक्षणम् ॥ 

तदत्र सकलं व्याप्तं ध्येयं स्यादवगुण्ठने । 
सकलीकरणं कृत्वा मन्त्रैरेभिरथेकताम् ॥ 

अङ्गानामङ्धिना सार्धं विदध्यादमृतीकृतिम् । 

क्षमा तस्यापराधानां विज्ञेया परमीकृतिः ॥ 

अपराधानाम् अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मण आवाहनादिमुद्रया परिच्छिन्नताभावः 

रूपापराधानाम् । मुद्रान्तराणि भैरवतत््रे- पञ्मुद्राविभूषितामि^त्यभिधाय- 

योनिश्च भूतिनी चैव बीजाख्या दैत्यधूमिनी । 
लेकिहानेति संगुप्ताः पञ्चमुद्रा प्रकीर्तिताः ॥ 

आसा बीजानि तत्रैव- 

योनिर्मायाऽ धरा धेनुर्वधूः कूर्च क्रमाद् विदुः । 
बीजान्यासां लक्षणं तु क्रमेण कथयाम्यहम् ॥ 

योनि ए । माया हीं । अधरा एतदनन्तरीभूता । धेनुः वं । वधूः खीं कूर्च हूं । 
तथा-- 

तर्जन्यनामिके मध्ये कनिष्ठे च क्रमादटपि । 

करयोर्योजयेच्चैव कनिष्ठामूलदेडातः ॥ 

अद्गुष्ठाग्रं तु निक्षिप्य महायोनिः प्रकीर्तिता । 

अधोमुखीमिमां मुद्रा दइयिद् बीजपूर्विकाम् ॥ 
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अस्यां तु देवि तर्जन्यौ निपात्य पृष्ठतस्ततः। 
संस्थाप्याद्ुष्ठके मुद्रा भूतिनी परिकीर्तिता ॥ 

तन्तरान्तरेपि- 

बद्ध्वा तु योनिमुद्रां वै मध्यमे कुरिके कुरु । 
अङ्गुष्ठे च तदग्रे तु मुद्रेयं भूतिनी मता ॥ 

भेरवतन्त्रे-- 

परिवर्त्य करौ ्मृषटावङगष्ठतर्जनीयुगम् | 
अर्धचदद्राकृतिन्यायं युगपत् कारयेत् समम् ॥ 

अधः कनिष्ठामाकृष्य मध्यमे विनियोजयेत् । 

मुद्रेषा कथिता देवि बीजाख्या ज्ञानरूपिणी ॥ 

परिवर्त्य करौ कृत्वा कनिष्ठाकृष्टमध्यमाम् । 
अनामयोर्युगं चाधस्तर्जनीयुगर पृथक् ॥ 

अन्योन्यं निबिडं बद्ध्वा अङ्खुष्ठाग्रे नामिक । 

दैत्यानां धूमकेत्वाख्या मुद्रैषा कथिता प्रिये ॥ 

ववत्रं विस्फारितं कृत्वाप्यधो जिह्वा च चालयेत् । 

पार्श्स्थमुष्टियुगलं ठेकिहानेति कीर्तिता ॥ 

ततः पुरवोक्तप्राणप्रतिष्ठामन्रेण लेकिहामुद्रया प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात् । 

रेलिहामुद्रा यथा-- 

तर्जनीमध्यमानामां समी कुर्यादधोमुखीम् । 

अनामायां क्षिपेद् वृद्धामृजुं कृत्वा कनिष्ठिकाम् ॥ 

केलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीर्तिता ¦ 
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40. देवशुद्धिः 

अथ देवद्धि कुर्यात् । तदुक्तं कुलाण्वि-- 

पीठे देवं प्रतिष्ठाप्य सकलीकृत्य साधकः । 

मूलमन्रेण दीपिन्या मालिन्याऽर्घोदकेन च ॥ 

त्रिवारं प्रोक्षयेद् विद्वान् देवदद्धिरियं प्रिये । 

प्रतिष्टा सकलीकरणं चोक्तमेव । प्रोक्षणं चात्र मुलेनैव युक्तिसिद्धम् । 
दीपिनीमालिन्योः पराप्रासादमन्रघरितत्वेन ऊर्ध्वाम्राय एव नियोग इति, 

कुलाण्वि-- 

सकलीकृत्य तत््राणान् समुदीप्येद्धियाणि च । 
प्रतिष्ठाप्यार्चयेद् देवमन्यथा निष्फल भवेत् ॥ 

त्रिराक्तिरवे- 

पूर्ववत् तर्पयेद् देवी देवीयात्रामृतेन हि । 

फेत्कारिण्याम्-- 

आवाह्य स्थापयित्वा तु ध्यात्वा वै पूजयेत् ततः । 

सारसंग्रहे- 

मुद्राः प्रदर्श्य विधिवदुपचारैः प्रपूजयेत् ॥ 

मुद्रा आवाहन्यादिकाः । उपचाराश्चोक्ता मच््रमुक्तावल्याम्-- 

पाद्यार्ध्याचमनीयानि स्नानं वसनभूषणे । 
गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्याचमनानि च ॥ 
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ताम्बूलमर्चना स्तोत्र तर्पण च नमस्क्रिया | 
प्रयोजयेदर्चनायामुपचारांस्तु षोडङा ॥ 

पाद्यमर्घ्यं निवेद्याथ तथैवाचमनीयकम् 
मधुपकचिमनं चैव गन्धप्रसूनके ततः ॥ 

धूपदीपौ च नैवेद्यं दशोपचारक मतम् । 
गन्धादयो नैवेद्यान्ता पूजा पञ्चोपचारिका ॥ 

प्रपञ्चसारे-- 

सपर्या त्रिविधा प्रोक्ता तासामेकतम श्रयेत् । 
त्रिविधा षोडदा-दङा-पञ्चोपचारभेदात् ॥ 

कुटो ड़ीरो- 

उपचारेषु सर्वेषु यत्किञ्चिद् दुर्लभं भवेत् । 

तत् सर्व मनसा ध्यात्वा पुष्पक्षेपेण कल्पयेत् ॥ 

तत्र तत्र जल दद्यादुपचारान्तरान्तरा । 

41. उपचारविधिः 

अथोपचाराणां विधिरिख्यते सारसंग्रहे- 

देवस्य वामभागे तु दद्यान् मूठेन चासनम् । 
पौष्पं दारुमयं वाखं चार्म कौडां च तैजसम् । 
षडिवधं चासनं प्रोक्तं देवताप्रीतिकारकम् । 

पौष्यं सुगन्धिपुष्परचितम् । दारुमय कण्टकिथिन्नं चन्दनादिघरितम् । वाख 

कार्पस-कोरोय-कम्बलादि । कौडां सप्तविंरतिकुरपत्राणां विष्टरः । 
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तदुक्तं डामरे- 

सप्तविङतिदरभाणां वेण्यप्रे ग्रन्थिभूषिता । 
विष्टरः सर्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीर्तितम् ॥ इति । 

तैजसं सुवर्णादिरचितं लोकसीसादिवर्जम् । चार्म मृगव्याघ्याद्यजिनम् । 
स्वागतं तु स्वागतमुद्रां प्रदशर्य श्री अमुकदेवि स्वागतमित्युच्चार्य कर्तव्यम् । 

कालीकल्पे-- 

पाद्यं तु पादयोर्दद्यान् नमोमन्रेण मन्त्रवित् । 

जारदायाम्- 

एतच्छयामाकदूर्वान्जविष्णुक्रान्ताद्धिरीरितम् । 

काटलीकल्पे-- 

स्वाहामन््रेण देवेहि अर्घ्यं दद्याच्छिरोपरि ॥ 

जारदायाम्- 

गन्धपुष्याक्षतयव-कुडाग्रतिलसर्षपेः । 
सदूर्वैः सर्वदेवानामेतदर्घ्यमुदाहतम् ॥ 

काटीकल्पे-- 

आचमनं मधुपर्क च स्वधामन््रेण वै मुखे । 

ङारदायाम्- 

स्वधामन्त्रेण वदने दद्यादाचमनीयकम् । 
जातीलवद्गकक्कोठैस्तदयुक्तं मन््रवेदिभिः ॥ 
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स्वधामन्त्रेण वमिति बीजेन । तदुक्तं स्वतन्त्रे - 

मधुपर्क मुखे दद्याज् जलूमन््रेण देिकः । 

तथा-- 

स्वध्ाणुना ततः कुर्यान् मधुपर्क मुखाम्बुजे । 
आज्यं द्धिमधूसििश्रमयसुक्तो मनीषिभिः ॥ 

कल्क इ़ीरो-- 

मासिकं इा्करा सर्पिर्दधि प्षीरयुतं तथा । 
मधुपर्क कल्पयित्वा प्रदद्याद् विधिपूर्वकम् ।। 

सर्वतः क्षौद्रमधिकं दधिसर्षिः सिताः समम् । 
क्षीरं तु सर्वतः स्वल्पं मधुपर्क उदाहतः ॥। 

रारदायाम्-- 

तैनैव मनुना कुर्याददधिराचमनीयकम् । 

पुनराचमनीयकम्--कात्छीकल्पे-- 

स्ानं गन्धं हदा दद्यात् पुष्पाणि वौषडित्यपि । 
ततो निवेदयामीति सर्व दद्यान् महेश्रि ॥ 

यामले च- 

वारुणेन च बीजेन मधुपर्कं मुरत्राम्ब्रुजे । 
तेनैव मनुना कुर्यदिदधिराचमनीयकम् ॥ 

गन्धादि: कारयेत् खानं वाससी परि धापयेत् । 
दद्याद् दिव्योपवीत च हाराद्याभरणानि च ॥ 
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गन्धश्चन्दनकर्पूर-कालागुरुभिरीरितः । 

वसनं च दुकूल देयम् । "दत्वा सृक्षमे दुकूकके" इति पुरश्ररणचन्दरिका- 

वचनात् । तत्रापि इाक्ते रक्तवखरं प्रशस्तम् । रक्तं इउाक्त्यर्कविघ्रानामि'ति 

यामलवचनात् । 

मच्रतन्त्रप्रकाञो- 

तेलादिद्षिताद् रोगः सच्छिद्राद् बाध्यता भवेत् । 
जीर्णाद् दरिद्रता कर्तर्मलिनात् कान्तिहीनता ॥ 

सारसंग्रहे-- 

यज्ञोपवीतं दत्वाऽ थ भूषणानि समर्पयेत् । 

डेःऽन्तं नमोऽन्तं तन्नाम पूजनादौ प्रयोजयेत् ॥ 

तानि नानाविधानि स्युर्मुकुरादिप्रभदतः । 
खीपुप्रभेदतस्तानि ज्ञेयानि तु विचक्षणैः ॥ 

यज्ञोपवीत पुंदैवते देयमित्यर्थः । गन्धाः पुरश्चरणचद्धिकायामुक्ता- 

चन्दनं मलयोत्पन्नमनाघातं सुरीतलम् । 
कर्पूरागुरुकस्तूरी-हिमाम्बुक्षोदितं शुभम् ॥ 

्षोदितं घृष्ठम् । कुड्कमरक्तचन्दने अपि प्रङास्ते तन््रान्तरात् । ताराण्वि-- 

रोचनाकपिकाश्मीर-मांसी-तगरुचन्दनैः | 

सचोरैरष्टगन्धो ऽयं तारायाः प्रीतिदायकः ॥ 

कपिर्बाला । गोटिमन इति कश्चित् । चोरः इाठी । तगरुर्गन्धविरोषः । अत्र 

विहितषुष्पाण्यासादनप्रकरणे प्रोक्तानि । पुष्पविधिः पुरश्चरणचद्दिकायाम्-- 
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अनन्यार्पितमच्छिद्रं पूतं पुण्यं नवं शुभम् | 
गुणचन्दनसयुक्त नानागन्धमयोहरम् ॥ 

ज्ञानार्णवे-- 

पुष्पैः पर्युषितैर्दैवि नार्चयेत् स्वर्णजैरपि । 
निर्माल्यभूतैरुच्िष्ठैः कुसुमै- परमेश्वरि ॥ 

उच्छिष्ठेरन्यदेवतापूजावरिष्टैः । ज्ञानमालायाम्-- 

पत्रं वा यदि वा पुष्पं फर्क ने्टमधोमुखम् ¦ 

दुःखदं तत् समाख्यातं यथोत्पन्नं तथार्पणम् ।। 

तथा-- 

अध्योमुतार्पण नेष्ट पुष्पाञ्जल्िविधौ न तत् । 

अञ्जलिदाने अधोमुखता न दोषायेत्यर्थः । तत्रे 

अद्धुष्छतर्जनी भ्यां च चक्रे पुष्प निवेदयेत् । 

धूपविधिः पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्-- 

इट्य धूपं प्रकूर्बीत तास्रकांस्यादिनिर्मिते । 
भाजने द्विपदे भुग्रनाङते पद्याकतौ इभे ॥। 

साराङ्करविनिक्षिप्तैर्गग्गल्वगुरुवृक्षजेः । 
निर्यासाद्युत्थितैधूमिर्मन्धद्रव्यैरथोदितेः ॥ 

तिर्यासिः सर्जरसखादिः । प्रपञ्चसपारे-- तन्त्रस्तरीत्छावत्याम् 
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जटामांसीगुग्गुं च चन्दनागुरुकैस्तथा । 

चन्द्ैरजनिसंयुक्तैर्माक्षिकैः सह कद्मैः ॥ 

सर्पिः संमिध्रितैर्दद्याद् देव्यै धूपं महेश्वरि । 

सगुग्गुल्वगुरुद्ीर-सिताज्यम धुचन्दनैः ॥ 

साराङ्गरविनिष्षिप्तै धूपं नीचैः प्रधूपयेत् । 

कुलो ड़ीरो-- 

ज्ैवागमे-- 

गृग्गृल्ुं सरल दारु पत्रं मलूयसम्भवम् । 

हीबेरमगुरु कुष्टं गुडं सर्जरसं घनम् ॥ 

हरीतकी नखी लाक्षां जटामासी च रौरूजम् । 

घोडराङ् विदुर्धूपं दैवे पैत्रे च कर्मणि ॥ 

अथवाऽ गुरुकर्पूर चन्दनैः सह गुग्गुरम् । 

मधुसर्षिर्जटामांसी रौरजं कुद्धुमं तथा ॥ 

एभिर्विमिच्ितः कार्यो धूपोऽयं पार्वतीत्रियः। 

मधु मुस्तं घृतं गन्धो गुग्गुल्वगुरुरौलजम् । 
सरल्छं हिल्हसिद्धार्थ दङाक्घे धूप इष्यते ॥ 

सिताज्यमधुखंमिश्रं गुग्गृल्वगुरुचन्दनम् । 

षडड्धघूपमेतत् तु सर्वदेवश्रियं सदा ॥ 

धूपभाजनमस्त्रेण घोक््याम्यर्च्य हदाणूना । 
अस्रेण पूजितां घण्टां वादयन् गुग्गुट्युं दहेत् ॥ 
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गुग्गुल्छुपदं विहितधूपद्रव्यमात्रोपलक्षकम् । तत्रे-- 

अस्त्रेण धूपदीपादीन् संपूज्य दापयेत् ततः । 
यथा गन्धं तथा देवि धूपं दद्याद् विचक्षणः ॥ 

तथेति । मध्यमाद्भुष्ाभ्यामित्यर्थः । दीपविधिः कुलो डीरो-- 

घृतप्रदी पः प्रथमस्तिलतैकसमुद्धवः । 
सर्षपः फल्निर्यासजातो वा वारिजोद्धवः ॥ 

दधिजश्चान्नजश्चैव दीपाः सप्त प्रकीर्तिताः । 
पद्यसूत्रभवा वर््ति-र्दुर्भसूत्रभवाऽथवा ॥ 

जाल्जा वादरी वापि तुरुकोषोद्धवाऽ थवा । 
वर्तिका दीपकृत्येषु सदा पञ्चविधा स्मृता ॥ 

तेजसं राजसं लोहं मार्त्यं नारिकेरूजाम् । 
तृणराजोद्धव वापि दीपपात्रं प्रहास्यते ॥ 

एवं दीपं परकुर्वीत ने्रञ्जनकारणम् । 
दीपं तु यागपर्यन्तमधोमुयवं प्रकल्पयेत् ॥ 

काकिकापुराणे- 

भ्यते यस्य तापस्तु दीपस्य चतुरङ्गुलात् 1 
न स दीप इहाख्यात द्योघवद्िस्तु स स्मृतः ॥ 

तथा- 

ङसाणं वा दारकं वखं जीर्णं मलिनमेव वा । 
उपभुक्तं न दद्यात् तु वर््तिकार्थं कदाचन ॥ 
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नैव निर्वापयेद् दीपं देवार्थमुपकल्पितम् । 
दीपहर्ता भवेदन्धः काणो विर्वापको भवेत् ॥ 

पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्- 

वर्त्या कर्पूरगसिण्या सर्पिषा तिलूजेन वा । 
आरोप्य दङ्यिद् दीपानुच्चैः सौरभरङाकिनः ॥ 

तथा- 

दीपञ्च धूपचत्पात्रे पदयाकारवििर्भिते । 
प्रतिपत्रं प्रदीप्त च वर्त्या गच्यघयुताक्तयां ॥ 

अत्र गव्यघ्ृत-तैलादीनां विकल्पो न त॒ समुच्चयः । 

न मिश्रीकृत्य दद्यात् तु स्रेहद्रव्यान् घुतादिकान् । 

दत्वा मिश्रीकरत स्ेहं तामिस्र नर्त व्रजेत् ॥ 

इति काक्किकापुराणोक्तेः । 

तूर्णायागे-- 

पारावतश्रमाकार दीपं नेत्रादि दङइयित् । 

दक्षिणे सर्पिषा दीप तिलतेरेन वामतः ॥ 

काल्छिकापुराणे-- 

वृक्षेषु दीपो दातव्योनतु भूमौ कदाचन 
सवंसखहा वसुमती सहते न त्विदं द्वयम् ॥ 

अकार्ये पादघातं च दीपतापं तथैव च । 
कर्वस्तु पुथिवीतापं यो दीपपुत्सखुजेन् चरः ॥ 
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स तापपापं नरक घ्राप्रोत्येव न संडायः। 

तस्त्रे-- 

अद्धुष्ठाग्रेण देवेडि धृत्वा दीपं निवेदयेत् । 

उत्तोर्छनं तथा कुर्याद् गायत्र्या मूकूयोगतः ॥ 

अत्राऽञ्जनमप्युक्तं तन्त्रे 

सौवीरं जाम्बल्छं तुत्थं मयूरश्रीकरं तथा । 
दर्विका मेषघनीरश्च अञ्जनासि भवन्ति षट् ॥ 

स्रवद्रूपन्तु सौवीरं जाम्बल्छं प्रस्तरं तथा । 
मयूरश्रीकरं रत्र मेघनीलं तु तैजसम् ॥ 

घृष्ट्वा निगाह्य चैतानि शिलाया तैजसे ऽ थवा । 
प्रदद्यात् सर्वदेवेभ्यो देवी भ्यश्चापि पुत्रक ॥ 

घयततैत्तादियोगेन ताम्रादौ दौपवद्िना । 
यदञ्न जायते तु दर्तिका परिकीर्तिता ॥ 

विधवा नाञ्नं कुर्यान् महामायार्थमुत्तमम् । 
न मृत्पात्रे योजयेत् तु साधको नेत्ररञ्जनम् ॥ 

नैवेद्यमुक्तं स्वतन्त्रे- 

कन्दुपक्वं स्रेहपक््वं घूतसंयुक्तपायसम् । 
मनःपरियं च नैवेद्यं दद्याद् देव्यै पुनः पुनः ॥ 

मत्स्यसूक्त- 

पायसं कृडारं दद्याच्छर्करागुडसं युतम् । 

जाज्यं टदधिमधूम्मिश्रं तस्मात् तानि प्रदापयेत् ॥ 
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ङालमत्स्यं च पाटीनं गोधिकामांसमुत्तमम् । 
अन्नं च मधुना युक्तं यत्राद् दद्याच्च मन्त्रवित् । 

ङालमत्स्यो महारा इति प्रसिद्धः । मुण्डमाल्ायाम्-- 

इालमत्स्यं च पाठीनं इाकुट गडकं तथा । 
मद्रं चेल्िदां दद्यान् मांसं माहिषमेव च ॥ 

पक्षिमास वरारोहे डिम्ब नानासमुद्धवम् ¦ 
कृष्णछागं महामांसं गोधिकां हरिणी तथा । 

जलजे मत्स्यमांसे च गण्डकीमां समेव च \ 
नानाव्यञ्चनदुग्धाति व्यञ्जनानि बहूनि च ॥ 

कुमारीतन्त्र 

अन्यानि च नैवेद्यानि साधकानां डुणुष्व मे । 
ताम्बूलं च सकर्पूरं नाक्किकिरं सङार्करम् ॥ 

पायसं सघृतं चैव आर्द्रकं सगुडं तथा | 
सतण्डुकं तिलं चैव दधि चैव सङ्ार्करम् ॥ 

जम्बीरं पनस चैव फल्माम्रातकं तथा । 

कदत़्री तिन्तिडी चैव श्रीफलं फलमुत्तमम् ॥ 

करञ्जं वकुलं चैव तालं खर्जूरमेव च । 
अन्यानि च सुगन्धीनि स्वादूनि च फत्छानि च ॥ 

रुद्र यामके-- 

तेजसेषु च पत्रेषु सौ वर्णे राजते तथा । 
तामग्रे वा प्रस्तरे वापि पद्यपत्रेऽथवा पुनः ॥ 

314 



यज्ञदारुमये वापि नैवेद्य कल्पयेद् बधः । 
सर्वाभावे तु माहेदि स्वहस्तघ्टितं यदि ॥ 

यद् योग्यमर्घ्यपात्रे तु तच्निधाय चिवेदयेत् । 

सारसंयहे-- 

निधाय स्वर्णजे पात्रे साधारं तच्च मण्डले । 
निधाय चतुरस्रे च सस्कूर्याच्छास्रमार्गतः ॥ 

अस्रमन्त्रेण संप्रोक्ष्य चक्रमुद्राभिरश्ितम् । 

वायुबीजेन सङडोध्य वद्किबीजेन तद् दहेत् ॥ 

स्पृरान् दक्चषकसाम्रेण सुघालीजेन मन्त्रयेत् । 
ञस्रतीकरत्य तत्सर्व मूलमन्त्रेण तत्पुनः ॥ 

स्पृङान् कराभ्यां विधिवदष्टधा चाभिमन्त्रयेत् । 
धेनुमुद्रां प्रद्याथ गन्धपुष्पै. समर्चयेत् ॥ 

तन्त्रे 

तत्त्वारल्यमुद्रया देवि नैवेद्यं विनिवेदयेत् । 
मूतेन दत्त्वा ताम्बूलं साधकस्तेन मुद्रया ॥, 

तेन मूकूमन्त्रेण । मुद्रया ततत्वमुद्रया । यामले-- 

सर्वोषिकरणादीनि मूलान्ते च निवेदयेत् । 
अतौ मनसा दद्याद् तत्कर्म न त्मोपयेत् ॥ 

चुल्सटृकं विधिवद् दद्यात् पञ्चमुद्रां प्दरयित् । 
पुनश्च चुल्च्छुक दद्याद् दत्वा ताम्बूलमुत्तमम् ॥ 
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एा-लवङ्क-कर्पूर-जातीफलादिसयुतम् । 

तमालदलकर्पूर-पूगभागैस्तरद्धितम् ॥ 

मालिनीतन्रे- 

नम सर्वोपचारेषु प्रथमान्तेषु योजयेत् । 

नीलतन््र-- 

सर्व मन््रमय कृत्वा देवतायै निवेदयेत् । 

फेत्कारिण्यामपि-- 

आवाह्य स्थापयित्वा तु ध्यात्वा वै स्थापयेत् तत । 
श्रीमदेकजटे वज्रपुष्प प्रतीच्छ चोच्यरेत् । 
मूठेना्रिप्रियान्तेन सतारेण च साधक ॥ 

तार अकार । तस्य चान्तय आदावेव सम्प्रदायसिद्ध । अय च सन््र 
सर्वासामपि तारादिदेवताना पूजायामविकृत एव पठनीय । सर्वा एव उपक्रम्य 

कथनात् । अनेन मन्रेण विरोषार्घजखेनोत्सृज्य सर्वेऽप्युपचारा यथाङ्ञाख 
प्रतिपादनीया । तदुक्त स्वतन्त्र 

अन्यतोयैर्यदुत्सृष्टमर्घपात्रस्थितेतर । 
न गृहणाति महादेवी दत्त विधिरातैरपि ॥ 

यामठे-- 

निवेदयेत् पुरोभागे गन्धपुष्प च भूषणम् । 

दीपान् दक्षिणतो दद्यात् पुरतो वा न वामत ॥ 

वामतस्तु तथा धूपमग्रतो वा न दक्षिणे । 
नैवेद्य दक्षिणे वामे पुरतो न तु पृष्ठत ॥ 
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योगिनीतत्रे-- 

गन्धपुष्प तथा धूपो दीपो नैवेद्यमेव च । 
यस्य यद् दीयते वस्रमलड्कारादिकाञ्चनम् ॥ 

तेषा देवतमुच्चार्य कृत्वा प्रोक्षणपूजने । 
उत्सृज्य मूलमन््रेण प्रतिनाम्ना निवेदयेत् ॥ 

गौतमीये-- 

अमृतोपस्तरणमसि स्वाहेति जलमर्पयेत् । 

दीपिकायाम्-- 

ग्रासमुद्रा वामदोष्णा विकचोत्पकसन्निभाम् । 
प्रदर्रायन् दक्षिणेन प्राणादीना च दरयित् ॥ 

स्पृरोत् कनिष्ठोपकनिष्ठिके द्व स्वाद्ुष्ठमूर्ा प्रथमेह मुद्रा । 
तथा परा तर्जनीमध्यमे स्यादनामिकामध्यमिके च मध्या ॥ 

सनामिकातर्जनीमध्यमाश्च तद्रच्चतुर्थी सकनिष्टिकास्ता | 
स्यात् पञ्चमी तद्वदिति प्रदिष्टा प्राणादिमुद्रा निजमन््रयुक्ता ॥ 

मन्त्रास्तु ॐ प्राणाय स्वाहेत्यादय । तदुक्त चन्धिकायाम्- 

प्राणापानसमानोदानव्यानास्तारपूर्वका । 

चतुर्थ्यग्रिवधूयुक्ता प्राणमन््रा स्मृता अमी ॥ 

तत पानार्थं पानीय दक्वा देवता तृप्ता विभाव्य अमृतापिधानमसि स्वाहेति 

प्रत्यापोरान दद्यात् । तदुक्त गौतमीये-- 
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क्षण विमृष्य मतिमान् दद्याद् गण्डूषक तत । 

अमृतापिधानमसि स्वाहेति मनूनाऽमुना ॥ 

दीपिकायाम्- 

गण्डूषदन्तधवनाचमनास्यहस्तमृज्यानुकेपमुखवासकमाल्यभूषाम् । 
ताम्बूलमप्यभिसमर्प्य सुवाद्यनृत्यगीतै सुतृप्तमभिपूजयतात् पुरेव ॥ 

गन्धादिभि सपरिवारमथार्घमस्मै दत्वा विधाय कुसुमाञ्चलिमादरेण । 
स्तुत्वा प्रणम्य दविरसा चुलुकोदकेन स्वात्मानमर्पयतु तच्वरणाब्जमूले ॥ 

42 अथोपचारमुद्रा 

लक्षणसग्रहे-- 

आसने पद्ममुद्रा स्याद् हस्तद्रयमधोमुखम् । 

मुद्रेषा कुरलग्रशरे तदेवोर्ध्वमुख पुन ॥ 

मुद्रा स्यात् स्वागते चार्घमुद्रा त्वञ्लिरुच्यते । 

अनामाद्भुष्ठयोर्यो गात् सैवोक्ता पाद्यमुद्रिका ॥ 

उत्तान दक्षहस्त तु कृत्वा निप्रतल सुधी । 

कनिष्ठहीना सयुक्ताश्चतसख्ोऽद्ुल्य उन्नता ॥ 

मुदरषाचमने परक्ताऽधोमुधी सा त्वनामया । 
स्पृष्टाऽद्ुष्ठा भवेन् मुद्रा मधुपर्के वरानने ॥ 

अधोमुखी दक्षहस्तकृता मुष्टि कनिष्ठया । 

वियुक्ता स्ानमुद्रेषा गदित्ता परमेश्वरि ॥ 

उत्तान दुक्षिण हस्त कृत्वा तन्सध्यमा पुन । 

अबद्खुष्ठेन स्पृरोदेषा मुद्रा वस््रस्य कीर्तिता ॥ 
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एषैवाऽनामिकास्पर्ान् मुद्रा भूषणसक्ञिका । 
कनिष्ठास्परति द्येषा उपवीतस्य मुद्धिका ॥ 

ज्येष्ठाग्रेण कनिष्ठाग्र स्पृोद् गन्धस्य मुद्रिका । 

तच्त्रान्तरे- 

मध्यमानामिकाङ्खुष्ठेरङ्ुल्यग्रेण पार्वति 1 

दद्याच्च विमल गन्ध मूरूमन्त्रेण साधक ॥ 

अङ्ुष्ठतर्जनीभ्या तु यन्त्रे पुष्प निवेदयेत् । 

तथा-- 

अधोमुख कर कृत्वा तर्जन्यमे तु योजयेत् । 

अद्खुष्ठटाग्र तु मुद्रेय पुष्पार्या परमेश्वरि ॥ 

अद्धुष्ठाम्रेण तर्जन्या स्पृोदग्र महेश्वरि । 

धूपमुद्रेयमाख्याता सर्वदेवप्रियकरी ॥ 

ज्येष्ठाग्रेण स्पृदौदग मध्यमाया सुरार्चिते । 

दीपमुद्धेयमुदिता सर्वदेवश्रिया रभा ॥ 

अनामाग्र स्पृहोदेवि ज्येष्ठाप्रेण तु देदिक । 
नैवेद्यमुद्रा कथिता देवता तृप्तिकारिणी ॥ 

43 अथावरणपूजा 

सोमभुजगावल्याम्-- 

ततश्च मूलमन्त्रेण त्रिवार तर्पयेत् सुधी । 

गृहीत्वाज्ञा महादेव्या परिवारान् समर्चयेत् ॥ 
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षडद्धै प्रथम कल्पो गुरुभिस्तु द्वितीयक । 
परिवारैस्तृतीय स्याल्लोकपालैश्चतुर्थक ॥ 

तदस्त पञ्चम ग्रोक्त इति सामान्यत क्रम ¦ 

यामले-- 

पाद्यादिना तथा पश्चात् पजयेदद्धदेवता । 

माल्िनीतमरे-- 

अथ सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधस्जिका 
स्वतन्त्रताऽन्या नित्या स्याद लप्तङाक्तिरेव च । 

षडद्धदे वता येता नामत परिकीर्तिता ॥ 

तन्त्रे 

षडद्धमर्चयेद् देव्या देहेषु केसरेषु च । 

केसरेष्वचक्रिमो ज्ञानाण्वि-- 

अग्रीङासुरवायव्यमध्यदिक्ष्वद्घुपूजनम् । 

सोमभुजगावल्याम्-- 

इष्ट्वा हदयमाग्रेय्यामैरान्या च रिरो यजेत् । 
नैक्त्या च शिखा पूज्या वायव्या कनच यजेत् ॥ 

अभ्यर्च्य पुरतो नेत्र दिक्षु चास्रमथार्चयेत् । 

तन्रे-- 

वायव्यादीरापर्यन्त गुरुपदिक्त समर्चयेत् । 
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गुरुपटिक्त दिव्योघ-सिद्धौघ-मानवौघसमुदाय प्रागेवोक्तं स्वगुरुत्रितय 
च। 

मालिनीतमे- 

गुरुपूजा विना वत्स यदि पूजा समाचरेत् । 

तदोषसमये वत्स कुलपूजा समाचरेत् ॥ 

विगुण यत्र यद् वामे गुण च कुलपूजनात् । 

वीरचूडामणौ-- 

आवाहा पूजयेत् तस्यामङ्गमावरणै सह । 
बिन्दुमध्ये महेहानि त्रिराक्ति च प्रपूजयेत् ॥ 

रति प्रीति प्रिया कान्ति पुष्पबाणधनुर्धरम् । 

मिथुन पूजयेत् पश्चाद् गायत्री चतुराननाम् ॥ 

सावित्री चरमा ध्यायेद् पूजयेद् विष्णुदेवताम् । 
वागीश्वरी समावाह्य रुद्रमैथुनमर्चयेत् ॥ 

पडक्त्याकारेण देवेदि गुरुमक्षोभ्यमर्चयेत् । 
कर्तुका पूजयेत् पश्चात् चिताङ्घार प्रपूजयेत् ॥ 

षट्कोणे च यजेद् देवि षडद् न्यस्य तर्पयेत् । 

प्रणव पूर्ववर्णं च तन्नामपदमेव च ॥ 

व्रपुष्प प्रतीच्छोक््वा द्विठान्तमनुमुद्धरेत् । 
नामानि च प्रवक्ष्यामि स्थाने स्थाने यथाक्रमम् ॥ 
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वीरतन्रे-- 

यामले 

ततोऽष्टयोगिनी बाह्ये सपूज्य दल्मूरकत । 

महाकाल्यथ रुद्राणी उमा भीमा तथेव च ॥ 

घोराश्च भ्रामरी चैव महारात्िश्च सप्तमी । 

भैरवी चाष्टमी प्रोक्ता योगिनीस्ता प्रपूजयेत् । 

चतुर्दिक्षु दके देव्या पूर्वादिक्रमतोऽर्चयेत् । 
पूर्वे वैरोचन नाम असिताभमथोत्तरे ॥ 

पश्चिमे पद्यनाभाख्य दक्षिणे राद्कुपाण्डवम् । 
विदिक्षु पूजयेत् पश्चादिकोणादित क्रमात् ॥ 

नामका मामका चैव पाण्डरा तारका तथा| 

सबोधनयुत नाम सर्वत्र साधको भवेत् ॥ 

विमलातच्त्रे-- 

यापर 

स्वनामाद्यक्षर बीज मन्त्रालाभे प्रकीर्तितम् । 

दलाग्रे च महेङ्ञानि ब्राहम्यादि परिपूजयेत् ॥ 

पूजयेच्च चतुद्धरि पदान्तकादिक क्रमात् । 
पद्यमान्तक यमान्तक विघ्रान्तकमत परम् ॥ 

नरकान्तक च सपूज्य दिक्पालाश्च प्रपूजयेत् । 
मध्ये सूर्य समभ्यर्च्य गुरुपक्त्युत्तरे तत ॥ 
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इतरे पूजयेद् बुद्ध पुनर्दैवी प्रपूजयेत् । 

पुष्पाञ्जल्त्रिय दद्याद् यथासख्या जपेद् बुध ॥ 

स्वत्र-- 

चतुरस्रे लोकपालान् तदन््राणि च तद्रहि । 

त्रिकोणे मत्स्यसृक्ते तु विहोष-- 

कामेश्र्यादिका पूज्याखिकोणे वहिमण्डले । 

कामेश्वरी दिक्करवासिनी च चण्डनायिका ॥ इत्युक्तम् ] 

ततश्च मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्जलित्रय क्षिपेत् । 

रक्तपुष्पाणि चादाय मस्तके कुल्लुका जपेत् ॥ 

इत्युक्तम् ¦ देवीमौलावक्षोभ्यमपि पूजयेत् । मौलावक्षोभ्यमर्चयेदित्यक्ते । 

इद चावरणपूजाया प्रागाचरन्ति । 

44 अथ पूजादौ दिदिनरूपणम् 

अत्र॒ सर्वत्र दिदिनरूपिता देवतैव प्रधानत्वात् तेन देवीपश्चाद् 

वामकोणादग्रवामकोणपर्यन्त गुरुपक्तिपूजा सिध्यति । 

पूज्यपूजकयोर्मध्ये प्राची प्रकीर्त्यते बुधै । 
तद्क्षिण दक्षिण स्यादुत्तर चोत्तर भवेत् ॥ 

इति मानसोल्लासवचनात्। 

यष्टुरभिमुखा देवा देवाभिमुखतो दङा । 

प्राच्यादिहरितो ज्ञेया पूजाहोमादिकर्मणि ॥ 
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इति सारसग्रहवचनाच्च । एव च “असिताभ तथोत्तर" इत्यादावपि 

देवीवामदल प्रसिद्धदक्षिणदिगवस्थितमेवोच्यते । तेन वामावर्तेन पूजाक्रम | 
सम्प्रदायस्त्वत्र-- प्रसि द्धप्राच्यादिक्रमेणैव । ब्राह्म्यादिपूजन तु देव्यग्रदलमारभ्य 

प्रादक्षिण्येनैव विरोषानभिधानात् । 

अथावरणपूजा स्यु पुर् प्राची प्रकल्पयेत् । 
तदादिपरिवाराणा प्रादक्षिण्येन पूजनम् ॥ 

इति नृसिहकलत्पवचनाच्च । एवमग्रेऽपि बोध्यम्। इदन्त्ववधेयम्- 
देवतावाहनात् प्राग् आग्रेयादिकोणे धर्मादीना पूर्वादयष्टकेररेषु पीठराक्तीना पूजन 
सम्मुखप्राचीत्व-कल्पनानुसारेण बोध्यम्। पूज्यस्यानावाहितत्वेन तदानी 

पूज्यपूजकयोरन्तरत्वा भावात् । 

उत्तरासामुखो देवि यदा चक्र समुद्धरेत् । 
उत्तराङा तदा ज्ञेया पूवरौव न सङाय ॥ 

ईरानकोण देवेहि तदाग्रेय न सङाय । 
पञ्चिमाभिमुखो मन्त्री यदा चक्र समुद्धरेत् ॥ 

पश्चिमा तदा ज्ञेया पूर्वादौव न सदाय । 
वायुकोण तदाऽ ऽग्रेयमीङान राक्षस भवेत् ॥ 

दक्षिणामुखो मन्त्री यदा चक्र समुद्धरेत् । 

पुवशिव तदा रक्षो रक्ष कोण तु वहिमत् ॥ 

इति ज्ञानार्णववचनस्यान्योपपादयितुमहाक्यत्वात् । पश्चिमाडाद्यभिमुखत्व 
काम्यपूजाविरोषपरम् । नित्यपूजाया- “प्रागाननोऽथ धनददिग्वदमोऽथ 

इत्यादिना दिग्द्रयस्यैव नियमनात् केचित् तु इन्द्रादीन् साहजिकम्राच्यादिकेण 
पूजयन्ति । तेत्र प्रमाण चिन्त्यम् । 
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45 अथावरण्देवताध्यानम् 

सारदातिरुके-- 

इन्द्रकोणे लसदण्डकुण्डिकाक्षगुणाभयाम् । 
गायत्री पूजयेन् मन्त्र ब्रह्माणमपि तादृराम् ॥ 

रक्ष कोणे शहु-चक्र-गदा-पड्कज-धारिणीम् । 
सावित्री पीतवसना यजेद् विष्णु च तादृाम् ॥ 

वायुकोणे परशवक्ष-मालाभयकराच्विताम् । 
यजेत् सरस्वतीमच्छा रुद्र तादृश्षलक्षणम् ॥ 

उत्रदद्रकोण इत्यादिना देवताप्राच्यादीनामेव पूर्वादित्वाभिधानम् । 
षडज्गदेवताना तत्रैव ध्यानम् । 

तुषारस्फाटिकश्याम-नीलकृष्णारुणार्भिष । 

वरदाभयधारिण्य प्रधानतनव लिय ॥ 

ध्यातव्या विदुषा तेन क्रमेणेवाऽङ्गदेवता । 

प्रधानतनव इति । वैकल्पिक ध्यानान्तरमिति राघवभटा । दलमूले 
महाकालादिध्यान मूलदेवतावद् विरोषानभिधानात् । वैरोचनादिध्यान तनरान्तरे- 

वैरोचन द्िहस्त च यष्टितोमरधारिणम् । 
पीत वृषासनगत त्रिनेत्र भक्तवत्सलम् ॥ 

इद त्रिरिरस देवमसिताभ हिरण्मयम् । 
पुस्तकाभीतिवरद विमल हाडावाहनम् ॥ 
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दाह त्रिरिरसमिति। अन्यदसिताभवत् । पुस्तकेत्यादि । एकस्यैव 
पुस्तकस्य हस्ताभ्या धारणाच्चतुर्भुजत्व बोध्यम् । एवमग्रेऽपि । 

पद्मनाभ दन्तिवक्त्र पुस्तक वरदाभयम् । 

पाडा च विधृत देव त्रिनेत्र वरद डुभम् 1 

शेता त्रिनेत्रा वरदा पुस्तकाभयधारिणीम् । 

मामका वलयदेवेन सयुक्तेन विभाविताम् ॥ 

कृष्णा करालवदना नामका नवयौवनाम् | 
गोधिकाया समारूढा रिखिरूढा च तारकाम् ॥ 

पाण्डरा श्वेतबीजेन चतुर्बाहुसमन्विताम् । 

रक्ता म्बोदरी ध्यायेत् पञ्चप्रेतासनस्थिताम् ॥ 

हस्तध्यान तु सर्वासा मामकावत् । 

पूर्वबीज समुच्चार्य तारा श्यामा समर्चयेत् । 
पूर्वादिपदापत्रेषु पुनर्बीजिन इहाड्ुरि ॥ 

नमोऽम्तेन ध्रुवाद्येन प्रतिश्लोकेन चार्चयेत् ॥ 

46 अथ ब्राहम्यादीना ध्यानम् 

रारदायाम्- 

दण्ड कमण्डलु पञ्चादक्षसूत्रमथाभयम् | 

बिभ्रती कनकच्छाया ब्राह्मी कृष्णाजिनोज्ञ्वला ॥ 

सूट परश्वध क्षद्रदुन्दुभि नृकरोरिकाम् | 

वहन्ती हिमसङ्काङा ध्येया माहेश्वरी सुभा ॥ 
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अद्धुरा दण्ड-खटवाद्गौ पाडा च दधती करै । 
बन्धूकपुष्पसङ्खारा कौमारी वरदायिनी ॥ 

चक्र घण्टा कपाल च दाह च दधती करै । 
तामाटश्यामला ध्येया वैष्णवी विभ्रमोज्ज्वल् ॥ 

मुषल करवा च खेटक दधती हलम् । 

करेश्चतुर्भिर्वासही ध्येया कालघनच्छवि ॥ 

अङ्कहा तोमर विद्युत् कुलिङा दधती कर । 
इन्द्रनीलनिभेन्द्राणी ध्येया सर्वसमृद्धिदा ॥ 

डक कृपाण नूर कपाल दधती कर । 
मुण्डस्रडमण्डिता ध्येया चामुण्डा रक्तविग्रहा ॥ 

अक्षस्लज बीजपुर कपाल पट्ूज करै । 
वहन्ती हेमसङ्कारा महालक्ष्मी समीरिता ॥ 

केचित् तु- कालीप्रकरणोक्तत्राह्यी-नारायणीत्याद्यष्टकमेवात्र पूज्य “यथा 

काली तथा ता "'त्युक्तेरिति वदन्ति । तासा च ध्यान तत्रैव वक्ष्यते । 

47 अथेन्दरादिध्यानम् 

तुर्णायागे-- 

इत्थमावरण सम्यगभ्यर्च्य मनुवित्तम । 

अन्ते यजेल्छोकपालास्तेषामस्राणि च क्रमात् ॥ 

इन्द्र सुराधिप पीत वच्रहस्त सवाहनम् । 

अगि तेजोऽधिप रक्त इाक्तिहस्त सुभूषणम् ॥ 
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यम प्रेताधिप कृष्ण दण्डहस्त समर्चयेत् । 

रक्षोऽधिप निक्रति च खड्गहस्त सुधूप्रकम् ॥ 

पाराहस्त सुद्ूुश्राद् वरुण यादसापतिम् । 

वायु प्राणाधिप धूप्रमड्शाढयकर् यजेत् ॥ 

यक्षपतिं कुबेर च दरुक्लवर्ण गदाकरम् । 

विद्याधिप तथानं स्वच्छ डुलकर् यजेत् ॥ 

नागाधिप तथाऽनन्त गौर चक्रधर यजेत् । 
लोकाधिप विधातार रक्त पदाकर यजेत् ॥ 

एेरावत तथा मेष महिष मृतपृरूषम् । 

मकर मृगमा(श्वोत्यौ च वृष च रथ-हसकौ ॥ 

इनद्रादिलोकपालाना वाहनानि विदुर्बुधा । 

वस्र पीत सिता राक्ति दण्ड कृष्ण समर्चयेत् ॥ 

खडगमाकाङासकाा पाडा विद्युत्निभ स्मरेत् । 
अद्कशा रक्तवर्णं च शुक्छवर्णा गजा यजेत् ॥ 

त्रिशूल नीलवर्ण च यजेत् मन्त्री तत परम् । 
रथाद्घ करबिन्दाभ पद्म रक्त समर्चयेत् ॥ 

लोकपालायुधान्येव क्रमेण परिपूजयेत् । 

अत्रे यद्यपि हृदयादिषडक्गानामिन्द्रादीना च पूजने तच््रान्तरे मन््रान्तराण्युक्तानि 

तथापि तानि देवतान्तरावरणपूजापराणि । अत्र च-- 

वज्रपुष्प प्रतीच्छेति हू फट् स्वाहेति चान्तत । 
अनेन मनुना सर्वान् परिवारान् समर्चयेत् ॥ 
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इति वीरतन्त्रादिवचनात् वच्रपुष्पमित्यादिमन्रेणैव सकरूपरिवाराणा 
पूजनम् । इन्द्रादिपूजोत्तर लोकपालमुद्रा प्रदर्शनीया । तदुक्त तन्रे-- 

पाणिमूठे सुसलग्ने शाखा सर्वा प्रसारिता । 
लोकेङानामिय मुद्रा तेषामर्चासु दरयित् ॥ 

तूर्णायागे-- 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पयेत् तुभ्य प्रथमावरणार्चनम ॥ 

इति पुष्पाञ्जलि दद्यात प्रणमेदतिभक्तित । 

प्रत्यावरणमेव तु तत्तत्नाप्रा समर्पयेत् । 

स्वतन्रे-- 

तत पुनर्मूलदेवी मुद्रातर्पणपूजनै । 
अर्चयित्वा जप कृत्वा विसं$्यित् तत परम् ॥ 

मुद्रा योन्याख्या । पूजाप्रकारस्तूर्णायागे उक्त -- 

पुनर्मुर समुच्चार्य साङ्खाये सपरीति च । 
वारायै नाम देव्याश्च चतुर्ध्यन्तमुदीर्य च ॥ 

नम इत्यर्चयेत् गन्धपुष्पाद्यै साघकखिधा । 

48 अथ बलिदानम् 

तरिराक्तिरपे-- 

वामभागे त्रिकोणे च वृत्त भूपुरमेव च । 

विधाय रक्तमाल्याचैसर्वयित्वा यथाविधि ॥ 
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वक्ष्यमाणेन मनुना बलि देव्यै निवेदयेत् । 
ध्रुवे लज्जा समुच्चार्य डेन्तामेकजटा वदेत् ॥ 

महायक्षाधिपायै स्यादुपनीतबलि यथा । 
गृहण गृहणापय द्रन्् मम सर्वपदादथ ॥ 

सान्ति कुरुयुग ब्रूयात् परविद्यामत परम् | 
आकृष्य-युगलादन्ते ब्रुरछ्छिन्धियुग वदेत् ॥ 

व्रीडावहिवधूप्रान्ता बलिमन्त्रोऽ यमीरित । 

बल्िपात्रोदकेन विरोषार्घ्योदकेन वोत्सष्टव्य । नरसिहपुराणे-- 

आद्रमिलकमानेन कर्याद्ध महविर्बलीन् । 

छागादिबलिविधिरग्रे वाच्य । प्रथम कुल्टुक जप्त्वैव तारामन्त्र 
प्रजप्तव्या । 

तदुक्त ब्रिहाक्तिर्े- 

अजप्त्वा कुल्टृक मन्रमस्मृत्वा श्रीपति हरिम् । 

यो जपेत् तारिणीमन््र नरके स निलीयते ॥ 

जपित्वा कुल्ट्क मच्रमष्टोत्तररात सुधी । 

प्रजपेत् तारिणी पश्चान् नान्यथा सिद्धिमाप्नुयात् ॥ 

धृत्वा तु कुल्टूक हस्ते महादेवी समर्चयेत् । 
अथवा मूर्धि विन्यस्य पूजयेत प्रजपेदपि ॥ 

33) 



ब्रह्मसहितायाम्- 

तया- 

अक्षोभ्यस्य मनु त्यक्त्वा देवी तारा जपेद् यदि । 
सिद्धिहानिर्भवेत् तस्य रौरव नरक व्रजेत् ॥ 

अक्षोभ्यस्य मनु विप्र कवच सारमुत्तमम् | 
अतिगुह्य महाध्यान सर्वध्यानेषु चोत्तमम् ॥ 

अग्रे मनु प्रवक्ष्यामि ध्यान चैव तत परम् | 
कवच च तत पश्चात् कथयामिक्रमेणतु ॥ 

अनुत्तर समुद्ूत्य प्रपञ्चमवि भूषितम् । 

अक्षोभ्येति च स्वाहेति रमाद्यन्त महामन ॥ 

अनुत्तर अकार । पञ्चमो मकार । तेन बिन्दु । 

स्वय ष्षिश्च सप्रोक्तो विराट् छन्द उदीरित 1 
अक्षोभ्यो देवता प्रोक्तस्िमूर्तिनगरूपधुक् । 

विनियो गस्तु नियत पुरुषार्थचतुष्टये ॥ 

अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि सर्वसौ भाग्यदायकम् । 
सहस्नादित्यसद्धाङा नागरूपधर डुभम् ॥ 

विद्युत्कोरिसम वक्र बहि भास्वरल्ेचनम् ! 
सार्धत्रिवखयोपेत्त जराकोस्यग्रसस्थितम् ॥ 

महाकावण्यसयुक्त सुरासुरेर्नमस्करतम् । 
सर्यविद्युत्समाभास महामणिहिखोपरि ॥ 
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एदद्रूष महाकाय देवैरपि सुपूजितम् । 

दिव उवाच-- 

अस्य कवचस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयो विरार्छन्दोऽक्षोभ्यो देवता श्री बीज 
स्वाहा राक्तिर्धरमर्थकाममोक्षार्थ जपे विनियोग । 

श्री बीज शिरसे अव्यादादिबीज च भाकके । 

अकार कण्ठ मे अव्यात् क्षोकासे हदि रक्षतु ॥ 

भकायो नाभि मे अव्याद् यकारो गृह्यदेहाके । 
मन््रहाक्तिश्च सवद्खि बीज नेब्रद्रयेऽ वतु ॥ 

सर्वभावेश्च अक्षोभ्यो बाहू दरौ रक्षयेत् सदा । 
ब्रह्मा रक्षतु पादौ द्रौ विष्णु रक्षतु जानुनी ॥ 

मूलाधार हिरो मेऽव्याद् स्वाधिष्ठो वृषोऽवतु । 
मणिपुरे सदा अव्यात् रिवस्य गृहिणी च मे ॥ 

अनाहताम्बुज मेऽव्यादिन्द्रादिदङादेवता । 
विङुद्धचक्रे सतत रक्षा करोतु मे रवि ॥ 

महेश्वर सदा रक्षेदाज्ञाचक्र सुशोभनम् । 
ब्रह्मरक्र च मे रक्षेन् नाभि रक्षतु भैरवी ॥ 

दिव्यादिगुरुपक्तौ च सर्वत्राक्षोभ्य उच्यते । 
एव क्रमविधानेन कवच च जपेच्छुचि ॥ 

त्रिसन्ध्य य पठेन् नित्य श्रद्धाभक्तिसमन्वित । 

सिद्ख्यहानि भ्वेत् तस्य नात्र कार्या विचारणा ॥ 
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49 अथ मारूाविधि 

एतन्मन्रजपे तु वीरस्य रहस्यमाला मुख्या प्ररास्ता च। तथाहि 
त्रिदाक्तिसे-- 

रहस्यमालया जप्ता तारिणी सिद्धिदा भवेत् । 

अतस्तया प्रजप्तव्या मालया सिद्धिमिच्छता ॥ 

महारद्मयी माला पञ्चारन्मणिनिर्मिता । 

एहस्यमाला सप्रोक्ता गोपनीया प्रयत्रत ॥ 

कर्णनेत्रान्तराखास्थि महाराद्घ प्रकीर्तित । 
तदभावे तु कस्यापि कर्तव्याऽवयवस्य वै ॥ 

महाराद्भौ नृरिसेऽस्थि। तच्वादग्ध विहितमिति सम्प्रदायविद । 
यामले-- 

ने भाश्चोष्टमुण्डाना छिन्नाना र्णखकटे । 

माला वै कारयेद् वृत्ता महाविद्यासु साधक ॥ 

तदभावे स्फारिकी स्यान् माला सर्वत्र सिद्धिदा । 

म॒ण्डमालायाम्-- 

अङ्ुष्ठस्थामक्षमाला चालयन् मध्यमाप्रत । 

अराचिर्न स्पृरोदेना करभ्रष्टा न कारयेत् । 

व्रिराक्तिरपे-- 

अथवा मातृकामय्या मालया प्रजपेद् बुध । 

एकैक वर्णमुच्चार्य वर्णेनान्तरित जपेत् ॥ 
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सुधीरेव रकुकारान्त तत आन्त समानयेत् । 

मेरुरूप क्षकार हि साधको नैव लद्भुयेत् ॥ 

मुण्डमालायामपि-- 

अनुलोमविलोमस्थक्टृप्तया वर्णमालया । 

आदिवर्णक्रमेणैव लान्त च परमेश्वरि ॥ 

क्षकार मेरुरूप तु लद्घयेन्न कदाचन । 
मेरुहीना च या माला मेरुलडघ्या च या भवेत् ॥ 

अरुद्धा तु भवेदत्र सा माला निष्फला भवेत् । 
चित्रिणी विरातन्त्वाभा ब्रह्मनाडी गतातुया॥ 

तया सग्रथिता ध्येया सर्वकामफलप्रदा । 

अष्टोत्तरशातजपे त्वादौ क्लीब समुच्चरेत् ॥ 

ऋ ऋ-लृ-टू-वण्यतुष्टय क्टीब प्रचक्षते । 
चर्गाणामष्टक वापि काम्यभेदक्रमेणतु ॥ 

अ-क-च-ट-त-प-य-शा इत्येव चा्टवर्गकम् । 

अष्टोत्तरङतजपे कर्तव्ये क्छीबचतुष्टयमादावुच्चार्य विलोमसमाप्तावपि 
तच्चतुष्टय विलोमेन जपेदित्येके कल्प । अनुलोमविलोमाभ्या पञ्चाराद् 

वर्णानुच्चार्य रोषेऽएटवर्गाक्षराण्युच्चरेदिति अपर कल्प इत्यर्थ । यामले-- 

सिन्दु वर्णमुच्चार्य पश्चान् मन्त्र जपेत् सुधी । 

क्ष मेरु कल्पयित्वा तु जपेत् तत्नाऽभिल्ुयेत् ॥ 

क्ष सकृदेव मेरुत्वेन इुद्धमच्चरेत् न तु तदुत्तर मन््रमुच्यरेदित्यर्थ । तथा 
कुलमूलावतारे सारसग्रहे च--- ब्रह्मनाडी गतानादिक्षान्तानर्णान् विभाव्य च । 

334 



तथा- 

अर्ण बिन्दुयुत कृत्वा श्रेष्ठ मन्त्र जपेत् सुधी ॥ 

अकारादिषु सयोज्य तथा कादिषु च क्रमात् । 

क्षार्ण मेरुमथो तत्र कल्पयेज् जगदीश्वरम् ॥ 

तदा क्ठिपिभ्विदक्षमात्यार्धङातपरव्यया । 

अनया सर्वमन्त्राणा जप सर्वार्थपाधक ॥ 

अकारादिक्षकारान्त पञ्चारान्मणिसूत्रकम् । 

क्षकार मेरुसखस्थाने कुकारादिविलोभत ॥ 

वर्ग्टिकविभेदून इातमष्टोत्तर भवेत् । 

एकैकान्तरित मत्र यथादेव फलप्रदम् ॥ 

अनुलोमविक्छोमस्थै क्टृप्तया वर्णमालया । 
प्रत्येकमन्त्रार्णयुता जप्ता स्यु इीघसिदधिदा । 
वैरिमन्त्रा अपि नृणामन्ये मन्त्राश्च कि पुन ॥ 

तेनाऽन्यत्र मालापदप्रयोगो गौण । तथा-- 

पञ्चविरहातिभिर्मोक्षखिडाद्धिर्धनसञ्चय । 

सर्वार्था सप्तविङात्या पञ्चदश्याऽ ऽभिचारिकम् ॥। 

पञ्चाराद्धि कर्मसिद्धि स्यात् तथा चतुरुत्तरे । 
सप्तविद्रातिभिश्चाक्षे सर्वसाधारणो जप ॥ 

मन््रतन्त्रपमकारो-- 

अङ्खुखीजपसख्याने जपमरेकगुण स्मृतम् । 
रेखास्वष्टगुण विद्यादक्षश्च ₹ातसगुणम् ॥ 
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तत्राऽद्ुलिजप कुर्वन् साद्गष्ठाद्ुलिभिर्जपेत् । 

अष्टन विना कर्म कृत तदफलं भवेत् ॥ 

अद्भुलीपर्वभिर्मतर जपन् नित्य प्रकल्पयेत् । 

तथा तन््रान्तरे-- 

अनामिकाद्रय पर्व कनिष्ठादिक्रमेण तु । 

तथा-- 

अनामामध्यमापर्व मेर कृत्वा न लद्खयेत् ॥ 

तर्जन्यप्रे मध्यमे च यो जपेदन्र साधक । 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यो धनम् ॥ 

तथा-- 

आरभ्याऽनामिकामूलात् प्रादक्षिण्यक्रमेण तु । 
मध्यमामूरपर्यन्त जपेदष्टसु पर्वसु ॥ 

अनामामध्यम पर्व मेरु कृत्वा न टद्रयेत् । 

इद च त्रिपुरसुन्दरीभिन्नरक्तेरोत्तरदातसख्याजपविषयम् । रातमन्रजपे तु 
अनामामध्यमारभ्य तर्जनीमूरपर्यन्त दराधा जपमात्रे बोध्यम् । तन्त्रान्तरे 

अनामामूलमारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण तु । 

तर्जनीमूलपर्यन्त जपेन् नवसु पर्वसु ॥ 

मध्यमात्रितयग्राह्ममनामामूलपेव च । 

अनामामध्यम चैक मेर् कृत्वा न लद्खयेत् ॥ 

इद द्राददावृत्या अष्टोत्तररातसख्यजपपरम् । सौन्दर्या तु यामले-- 
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अनामामध्यमायाश्च मूाम्र तु द्वय हयम् । 

कतनिष्डायाश्च तर्जन्यास्रय पर्व महेश्वरि 

अनामामध्यमायाश्च मेरु स्याद् द्वितय शुभम् । 
प्रदक्षिणक्रमाद् देवि जपेत् त्रिपुरसुन्दरीम् ॥ 

वैष्णवादौ तु सनत्कुमारसहितायाम्-- 

तथा- 

अनामापध्यमारभ्य किष्ठादित एव च । 

तर्जनीमूलपर्यन्त द हापर्वसु सजपेत् ॥ 

अद्धुलीर्न वियुञ्चीत जपकाले कदाचन । 

अद्भुलीना वियोगेन दिद्रेषु स्रवते जप ॥ 

नोल्लद्लयेच्च गणना किञ्चित् सकोचयेत् तलम् । 
नित्य जप करे कुर्यान् न तु काम्य कदाचन ॥ 

काम्यमपि करे कुर्याद् यदि माला न विद्यते । 

न विद्यत इति । न विहिताऽस्तीत्यर्थ 1 अत एव कुलामृते-- 

शुद्धिरूपा यदा देवी मन पीठार्चन तदा | 
पूर्वमेव मया प्रोक्त सहोम ते विरोषत ॥ 

वर्णमय्या मनोमय्या जपो मानस उच्यते । 

मालया देवदेवि मोक्षद कामदस्तथा ॥ 

चितिरूपा यदा देवी कुलकुण्डकिनी परा 1 
यत्रे पूजा तदा ज्ञेया होमकुण्डे विधीयते ॥ 
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मण्यादि-गुटिकामय्या जपश्चेवाक्षमाल्या । 

उपादु स्यान् महादेवि ईीघ्रसिद्धिप्रदायक्त ॥ 

योनिरूपा यदा देवी पूजयेद् योनिमण्डक्े । 
होमस्तत्रेव देवेरि मैथुनेन विधानत ॥ 

जप कार्यो महेङाति तथैव करमालया । 

इत्युक्तम् । कुलमूलावतारे-- 

मणय डाद्खुसम्भूता प्रोक्ता छक्ष्मीप्रदायकां । 
मुक्तिप्रदा स्फटिकजा पद्याक्षा पुष्टिवर्धना ॥ 

भुक्तिमुक्तिम्रदा पुण्या रुद्राक्षा सर्वसिद्धिदा । 

पुत्रजीवभवा पुत्रपडुधान्यर्द्धिसिद्धिदा ॥ 

विद्रुमोत्याश्च मणयो धनसौ भाग्यवश्यदा । 
मौक्तिका युक्तिदा प्रोक्तास्तथा सर्वसमृद्धिदा ॥ 

पापापहा कुरामया कामदा स्वर्णरूप्यजा । 

रारदातिलछके-- 

रुद्राक्षमाल्टिका सूते जपेन स्वमनोरथान् । 

पदाक्षेर्विहिता माला ह्ात्रूणा नानी मता ॥ 

कुङाग्रन्यीमयी माला सर्वपापप्रणारिनी | 

पुत्रजीवफल क्लृप्ता कुरुते पुत्रसम्पदम् ॥ 

निर्मिता रूपप्यमणिभिर्जपमारेष्सितप्रदा । 
हिरण्मयैर्विरचिता माला कामान् प्रयच्छति ॥ 
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प्रबालेर्विहिता माला प्रयच्छेत् पुष्कठ धनम् । 
सौभाग्य स्फाटिकी माला मौक्तिकैर्तिहिता श्रियम् ॥ 

निभिता सद्मणिभि कुरुते कीर्तिमव्ययाम् । 
स्वैरेभिर्विरचिता माला स्यान् मुक्तये नृणाम् ॥ 

एतेन- 

इनद्राकषर्यदि जप्येत रुद्राक्षै स्फारिकैस्तथा । 
नान्यन्मध्ये प्रयोक्तव्य पुत्रजीवादिक च यत् ॥ 

यद्यन्यत् तु प्रयुङ्धीत मालाया जपकर्मणि | 

तस्य काम च मोक्ष चन ददाति प्रियकर ॥ 

जन्मान्तरे जायते च सर्वो वेदान्तपारग । 

मित्रलाभ ततो देवि चण्डाले पापकर्मभि ॥ 

इत्युत्तरतन्रवचन समस्तव्यतिरिक्तकिञ्चित् प्रक्षेपपरमिति ज्ञेयम् । नारद -- 

कुराग्रन्थ्या जपेद् विप्र सुवर्णमणिभिर्नृप । 

पुत्रजीवेजपिद् वैश्य पदाक्ष सर्व एव च ॥ 

तन्त्रे 

तथामलकसम्भूतैस्तुलसीकाष्ठनिर्भिते । 
एभिश्च मालिका कुर्यान् मतिमान् वेष्णवे मना ॥ 

गोपालस्य शुक्छपदयाक्ष प्रहस्तम् “समाहितमना शुक्लपदाबीज- 

क्षमालये "ति गौतमवचनात् । नारदपञ्चरत्रे- 

जपस्य गणन प्राहु पदयक्षर्भक्तिवर्धने । 
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“यस्तु भगवतो भूत्वे"त्युपक्रम्य “द्रक्षैशचोत्तमे"ति वराहवचनात् 
वैष्णवानापपि रुद्राक्षमाला प्रशस्ता । रुद्राक्षमालया दिवा राक्तिमन्रजपो निषिद्ध । 

तदुक्तं योगिनीतन्रे- 

रद्राक्षे शाक्तिमन्वरस्तु अहि यो जपति प्रिये । 
स दुर्गतिमवाप्नोति निष्फल स्तस्य तज्जप ॥ 

इति भैरवीविद्यायाम् । वाराहीतत्रे-- 

सुवर्णमणिभिर्माला स्फाटिक राद्ुनिर्भिताम् । 
प्रबालैरेव वा कुर्यात् पुत्रजीव विवर्जयेत् ॥ 

पदाक्षैश्चैव रुद्राक्षमिन्द्राक्ष च विहोषत । 

50 अथ प्रालासस्कारकाल् 

योगिनीतन्रे-- 

द्रादश्या वेष्णवी माला कर्तव्या साधकोत्तमै । 
मन््रजर्विष्णुमन्रेण दिव्यभागे प्रयत्रत । 

दिव्यभागे पूर्वहि । तथा- 

हाक्तीनामपि कर्तव्या भुक्त्वा रात्रौ यथाविधि । 
अष्टम्या च नवम्या च चतुर्दश्या तथैव च ॥ 

त्रयोदश्या तथा कुर्याच्छिवस्याऽपि सुरेश्वरि । 
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51 अथ मालासस्कार 

योगिनीतन्रे- 

पट सूत्रकृता माला देव्या प्रीतिकरी सदा । 
कापसिर्वेष्णवी माला पद्मसूरैरथापि वा ॥ 

ऊर्णाभिर्वल्कठेनाऽपि दौवी माला प्रास्यते । 

कार्पाससूत्रे विरोष उक्त उमाहेश्वरसवादे-- 

या जीववत्सका नारी सुन्दरी पतिवल्लभा । 

तया कर््तितसूत्रेण व्यूढा माला शुभावहा ॥ 

मरुसूत्रेण पटेन त्रसरेण विनिर्मिता । 

निर्मिता स्वर्णरजते स्वर्णेनापि शुभावहा ॥ 

कन्यकर््तितसूत्रेण ्रथिता गुरुणा स्वयम् । 
मण्डलीकरृतमोपुच्छरूपधृड् मालिका दुभा ॥ 

हारिद्र सर्वथा सूत्र ग्रामकार्पससम्भवम् । 
चैत्रकार्पासज वाथ त्यजेद् ग्रन्थनकर्मणि ॥ 

योगिनीतन्त्रे-- 

ततो द्विजेन्दरपुण्यखानिर्मित ग्रन्थिवर्जितम् । 
त्रिगुण त्रिगुणीकृत्य सूत्र प्रक्षालयेत् तत ॥ 

्रक्षाख्येत् पञ्चगव्येन । “पञ्चगव्यैश्च क्षाल्येदि^ति वचनात् । तच्रे-- 

गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पि कुडोदकम् । 
पञ्चगव्यमिति प्रोक्त महापातकनारानम् ॥ इति । 
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पञ्चगव्यपरिमाण तु-- गौतमीये-- 

परमात्र दुग्धभाग गोमूत्र तावदिष्यते । 

घृत च पलमात्र स्याद् गोमय तोरकद्रयम् ॥ 

दधि प्रसृतिमात्र स्यात् पञ्चगव्यमिद स्मृतम् । 

अथवा पञ्चगव्याना समानो भाग उच्यते ॥ 

एकभुक्ति विधायादो साधको ग्रथयेत् स्वयम् । 

कृतनित्यक्रिय शुद्ध उक्तेष्वक्षेषु मन्त्रवित् ॥ 

यथाकाम यथाल्ाभपक्षाण्यानीय यत्रत । 

अन्योन्यसमरूपाणि नातिस्थूरूकृडानि च ॥ 

कीरादिभिर्दुष्टानि न जीर्णानि नवानि वै। 
गव्यैस्तु पञ्चभिस्ताति प्रक्षाल्य तु पृथक् पृथक् ॥ 

आदौ पूर्वदिने राक्तिव्यतिरिक्तपरमिति ज्ञेयम् । 

तथा- 

अश्वत्यपत्रर्बवकै पद्माकारेण कल्पिते । 
सूत्रे मणीश्च गन्धाद्धि क्षाक्ठितास्तत्र निक्षिपेत् ॥ 

तार इाक्ति मातृकाश्च सूत्रे चैव मणिष्वथ । 
विन्यस्य पृजयेदाज्यैर्जुहुयाच्चैव हाक्तित ॥ 

मणिमेकैकमादाय सूत्रे तत्र तु योजयेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे तु-- 

एकैक मातुकावर्ण सतार प्रजपन् सुधी । 
मणिमादाय सूत्रेण मथयेन् मध्यमध्यत ॥ 
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ब्रह्यम्रत्थि विधायेत्थ मेरु च प्रन्थिसयुतम् | 

गरथयित्वा पुरो माला तत सस्कारमारभेत् ॥ 

गौतमीये यामे च-- 

एव विधाय माल वै रौ धयेत् परमेश्वरि । 
अश्वत्यपत्रनवके पद्मयाकार तु कल्पयेत् ॥ 

तन्मध्ये स्थापयेन् मात्र मातृका मूल्मुच्चरन् । 

क्षालयेत् पञ्चगव्येन सद्योजातेन सज्जटे ॥ 

प्रत्येक मन्त्रयेन् प्री पञ्चमेन सकृत् सकृत् । 

गौतमीये--- समुदायमालामधिकृत्य-- 

पञ्चमेनैव मन्त्रेण रइातान् न्यूनेन मन्त्रयेत् । इत्युक्तम् 

माके मारे महामार सर्वतत्वस्वरूपिणि । 

चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्माम्मे सिद्धिदा भव ॥। 

मायाब्रीजादिक कृत्वा रक्तपुष्पै समर्चयेत् । 
मन्त्रयन् मूरूमन्तरेण क्रमेणोत््रमयोगत ॥ 

तथैव मातुकावर्णर्मिच्रयेत् मन्त्रतत्त्ववित् । 

योगिनीतन्रे--- 

होमकर्म तत कुर्याद् देवताभावसिद्धये | 
अष्टोत्तरङरात हत्वा सम्पाताज्य विनि क्षिपेत् ॥ 
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होमकर्मण्यसक्तश्चेद् द्विगुण जपमाचरेत् । 
त्वं मारक सर्वल्ेकाना सर्वसिदधिभ्रदा मता॥ 

तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातर्नमोस्तु ते । 
इत्युक्त्वा परिपृज्याऽ थ गोपयेद् यत्रतो गृही ॥ 

सौवागमे-- 

गोपुच्छसदृशी कार्या एकाग्रीवा समेरुका । 

उत्तरतन्त्रे-- 

एको मेरूस्तत्र देय सर्वेभ्य स्थुरुसम्भव । 

विन्यसेत् क्रमतस्तस्मात् सर्पाकाराच सायत ॥ 

ब्रह्यग्रन्थियुत कूर्यात् प्रतिबीज यथाकिधि । 

अथवा प्रन्थिरहित दृूढरञ्जुसमन्वितम् ॥ 

त्रिसवृत््याथ मध्येन खा्धवुत््याऽन्तदेरात् \ 

ग्रन्थि प्रदक्षिणावर्तो बह्यम्रन्थिरितीरित ॥ 

रुद्राक्ष तु विरीष-- काल्नत्तरे उक्त -- 

स्कन्द उवाच-- 

देव देव महादेव सुष्टिस्थितिलयेश्वर । 
रुद्राक्षेर्जपमाल्ा तु कथ कुर्यान् महेश्वर ॥ 

सस्कारश्च कथ नाथ कर्तव्य कीदृङा फलम् । 
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ईशर उवाच-- 

इणु षण्मुख वक्ष्यामि रुद्राक्ष क्रियते यथा । 
जपमाला विधानेन येन सा जपसिद्धिदा ॥ 

एकवक्तरर्दिवक्त्रैश्च चतुर्ववत्रैश्च पञ्चमि ¦ 
षडूवकतरैर्वाथ कर्तव्या मिथो मिश्रास्तु वर्जयेत् । 

मुखे मुख तु कर्तव्य पुच्छ पुच्छे तु योजयेत् । 
धात्रीफलप्रमाणेन श्रेष्टमेतदुदाहतम् ॥ 

बदराण्डप्रमाणेन न कार्ये मध्यमाधमे | 

नवत्रितन्तुना चैनद् मथनीय सम स्पृान् ॥ 

अस्योर्ध्ववक्त्र मेर्वारव्य कर्तव्य तन्न लद्ुयेत् । 
क्षालयेत् सद्योजातेन वामदेवेन घर्षयेत् ॥ 

धूपयेदथ घोरेण केपयेत् तत्पुरुषेण तु । 
मन्त्रयेत् पञ्चमेनैव प्रत्येक तु ङात रातम् ॥ 

पेरु च पञ्चमेनैव तथा घोरेण मन्त्रयेत् । 
मुद्राष्टक दर्हायित्वा प्रत्येक पूजयेत् क्रमात् ॥ 

ग्रथित पञ्चभि पृज्ये पूर्ववच्च यथाविधि । 

रुद्राक्षाणामय प्रोक्त सस्कार श्रुतिनोदित ॥ 

इतरेषु च तन्त्रोक्तं कर्तव्यो गुहसाधकै । 

क्षाल्येत्त् पञ्चगव्येनेति हष । 

क्षालयेत् पञ्चगव्येन सद्योजातेन सज्जलै । 
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इति वचनात् । घर्षयिच्चन्दनागुरुगन्धाद्यैरित्ति। केपयेच्चन्दनसो गन्धि- 
कमस्तूरीकुडमादिभिरिति। मुद्राष्टकमावाहन्यादिकम् । अनन्तर पूजाभिधानात् । 

अन्यमण्यादिष्वप्यय सस्कार इति वदन्ति । प्रकारान्तरमाह योगिनीतन्रे- 

उक्तेषवृक्षष्वुक्तयन्रर्यथिता साधकोत्तम । 
माला निधाय वै पात्रे क्वचिद् गन्धादिचर्धिताम् ॥ 

भूत द्वयादिका पूजा समाप्य तत्रे पूजयेत् । 
गणेङसूर्यविष्ण्वीरा-दुर्गाश्चावाह्य पूजयेत् ॥ 

तन्रमालायाम्-- 

पञ्चगव्येन ता सिक्त्वा हौमन््रेण च मन्रयेत् । 
तस्मादुत्तोल्य ता माल स्वर्णपात्र निधाय च ॥ 

पयो-दधि-घृत-कषोद्र-शर्कराद्ैरनुक्रमात् । 
ततो धूपान्तरै कृत्वा पञ्चामृतविधि बुध ॥ 

क्रमात् तत्रैव सस्थाप्य स्रापयेच्छीतलोदकै । 
ततश्नन्दनसौ गन्धिकस्तूरीकुद्ुमादिभि ॥ 

तामालिप्य जपेद् ट्सौर्मच्रमष्टोततर शातम् 
तस्या नवग्रहान् पदिक्त दिक्पालाश्च प्रपूजयेत् ॥ 

तत सम्पूज्य च गुरु गृह्णीयान् मालिका दुभाम् । 

भेरवीतन्रे- 

आदौ गणपति देव सूर्यविष्णुमुमापतिम्। 
दुर्गा च पूजयेद् विद्वान् मालाया सुसमाहित ॥ 
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पञ्चमव्ये क्षिपन् माल प्रासादेनाऽभिमच्रयेत् । 

उत्तोल्य च ततो माला स्थापयेद्धेमपात्रके ॥ 

पञ्चामृतेन सस्थाप्य इीतठेन जलेन च । 

चन्दनेन सुगन्धेन कस्तुरीकुद्भुमादिभि ॥ 

अभिषेक तत कृत्वा मन्तरेणाऽनेन मन्त्रवित् । 

प्राण जीवसमारूढमौकारस्वर भूषितम् ॥ 

बिन्दुनादसमायुक्त मन्त्रराज प्रविन्यसेत् । 

नवग्रहान् पूजयित्वा ततो दिक्पालपूजनम् । 
तिकेन घृतयुक्तेन इक्तितो होमयेत् तत । 

प्रविन्यसेत् अष्टोत्तरङातकृत्व ¦ प्राणो हकार । जीव सकार । 

कुल्जिकातन्त्रे-- 

रिल्पिन पूजयेदादो वस्रगन्धानुकेपनै । 
सहष्ट कारयेन् माला विङ्ुद्धा वर्णरूपिणीम् + 

यथायोग्य वेधवती माला कुर्याद् विचक्षण । 

वर्णरूपिणी पञ्चादाद्रीजरूपात्िका पराम् । 

वर्णमानेन सा कार्या पञ्चगव्ये त्यह क्षिपेत् । 

सूत्र वापि चतुरथेऽद्धि क्षाल्येदत्र मन्त्रके ॥ 

समानवर्णसूत्रेण ग्रथयेत् हृदयाणुना । 
सुवर्णादि गुणैर्वपि ्रथयेत् साधकोत्तम । 
ब्रह्यग्रस्थि ततो दद्यान् नागपारामथापि वा ॥ 
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कवचेन च ग्रभ्चीयान् माला ध्यानपरायण । 

सर्वरोषे ततो मेरु सूत्रद्रयसमन्वितम् ॥ 

ग्रथयेत् तारयोगेन बध्रीयात् साधकोत्तम । 
एव निष्पाद्य देवद प्रतिष्ठा च समाचरेत् ॥ 

स्थण्डिके पण्डल कृत्वा यथाभागविधिक्रमात् | 

पूजयित्वा यथान्यायमिष्टदेवमनुक्रमात् ॥ 

न्यायपूर्वं जपेन् मन्त्रमष्टोत्तरसहस्रकम् । 
जुहुयाच्च दलाडोन यस्य देवस्य यत् प्रियम् ॥ 

ततो मण्डलमध्ये तुता माला स्थापयेद् बुध । 
अखमन्त्र ततो न्यस्य दैववत् परिचिन्तयेत् ॥ 

अभेदरूपमासाद्य माका कुर्यात् तथात्मिकाम् । 

ततो बक्ति यथान्याय दध्यत्नै साधकोत्तम ॥ 

एव प्रतिष्ठामापाद्य मालायामिष्टदेवताम् । 
आचार्य पूजयेन् मन्त्री हिल्पिन च यथाविधि ॥ 

नान्यमन्त्र जपेत् तत्र यदीच्छेत् सिद्धिमात्मन । 

अस्रादिर्जप्तव्यमन्रस्य ग्राह्य । बलि मालाया तैर्होमद्रव्यै | 

तथोत्तरतन्रे-- 

दृढ सूत्र नियुञ्जीत जपे व्युस्यति नो यथा ॥ 
जीर्णे सूत्रे पुन सूत्र योजयित्वा रात जपेत् ॥ 
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रौवागमे-- 

यदा सन्युस्यते माला ग्रन्थयित्वा च पूर्ववत् । 
प्रतिष्ठिताया तस्या तु मन्त्रे जप्यादनन्यधी ॥ 

नारदीये-- 

अक्षसूत्र तु निपतेद् भूमौ चेद् कुर्वतो जपम् | 
उद्धार तस्य कुर्वीत जापको हदयेन तु ॥ 

हृदयेन नम इति मन्त्रेण । रुद्रयामले-- 

नाक्षतैर्हस्तपर्वर्वा न धान्यैर्न च पुष्पक । 
न चन्दनैर्मत्तिकया जपसख्या तु कारयेत् ॥ 

लाक्षा-कुरीद्-सिन्दूर गोमय च करीषकम् | 
विलोड्य गुटिका कृत्वा जपसख्या तु कारयेत् ॥ 

नारदीये-- 

अनामिकाया स्वेश्य करयोरुभयोरपि । 
जप कुर्वन्न कुर्वीत सख्याग्रन्थिकबन्धनम् ॥ 

कुरुते य क्षरेदस्य न कृते तु ङात जपेत् । 

52 अथ सग््रदायसिद्धो रहस्यमालासस्कारविधि 

ॐ ही श्री ही क्ली हू फट् स्वाहा इति मन्त्रेण सप्तधाभिमनर्य चषके 
निक्षिपेत् । तत आवाहनादिमन्रादिभिर्भगवतीमावाह्य सपरिवारा षोडषोपचारे- 
रभ्यर्च्य मृलमावर्त्य तार्तीय बीजमनुस्मरन् धेनुमुद्रयाऽमुतीकृत्य 

कवचेनाऽवगुण्ठ्य महामुद्रया तदाच्छादयन् देवीरूपा ता माला ध्यायन् विन्दुप्रक्षेप 
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कुर्यात् । तत्र मन्र --ॐ ही स्वाहा ॐ हू स्वाहा ॐ फट् स्वाहा ॐ सखी स्वाहा 

ॐ ही स्वाहा ॐ हू स्वाहा ॐ फट् स्वाहा । अनेन इातधा बिन्दुप्रक्षेप कुर्यात् । 
कस्तूरिकागुरुसुधाकरर्धुपादिक च दक्वा चषकादुत्तार्य एभिर्मन्रयेत् । तत्र मन्त्र -- 
ॐ ही श्री महावच्रिणि पहाघोरकर्करामहास्थिमण्डले प्रविङा सर्वसिद्धि प्रयच्छ । 

< हू ही ही स्वाहा महाकपालिनि महाघोररूपे स्वाहा । ॐ ही ही हू फर् स्वाहा । 

दूवक्षतैरभ्यर्च्यं कन्दर्पबीजेनोदीपन कृत्वा षोडङोपचारैरभ्य्च्य मातृकामन्रेण 

सदीप्य हूकारेण वेष्टयित्वा बलि दद्यात् । तद् यथा-- ण्हीहीहू ञ्ह हू ॐ 

हू फट् हू ॐ ॐ हू स्वाहा ॐ हू महायोगिनि त्रिभुवनतारिणि 
महाराद्वास्थिमालामध्ये निवास कुरु सर्वसिद्धि देहि देहि सुरामासोपहारान् गृण 

गृहण गृहणापय गृहणापय ही खरी हू फट् स्वाहा । अनेन यथोदितद्रव्येण बलि दत्वा 

देवी विसर्ज्य निभृतस्थाते माला धारयेदिति । मन्रतन््रप्रकारो-- 

अष्टोत्तरसहस्र तु कृत्वाम्तर्यागमादरात् 
जपेत् प्रतिदिन यत् तु नित्य एष जप स्मृत | 

उत्तरतन््र- 

न जपेत् त्रिहातान् न्यून साधकस्तु कदाचन । 

योगिनीतन्रे-- 

अष्टोत्तरदात वापि जपान्ते हिरसिं क्षिपेत् । 

त्व माटे सर्वदेवाना प्रीतिदा शुभदा मम ॥ 

हिव कुरुष्व मे भद्रे यद्रो वीर्य च सर्वदा । 

रौवागमे-- 

अष्टोत्तरसहस तु तदर्धं त्रिदात तु वा । 
अष्टोत्तरहात वापि जपेन् नित्यमतन्धित ॥ 
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जपश्च ध्यानपूर्वक कर्तव्य । तदुक्त नीकतत्रे-- 

मन्त्रध्यान प्रवेक्ष्यामि जपात् सर्वज्ञदायकम् । 

मन्त्रध्यानान् महेडाानि सिथ्यते ब्रह्यहा यत्त ॥ 

मूलचक्रे तु हल्रेखा सूर्यकोरिसमप्रभाम् ! 
स्वाधिष्ठाने पीतवर्ण द्वितीय परिभावयेत् 

नाभौ जीमूतवर्णाभ कूर्चबीज महाप्रभम् । 
मन्त्री चन्द्रपरतीकाडा योगिभिर्दूष्टपूर्वकम् ॥ 

क्ूर्चनीज हदि ध्यायेत् काल्ािसदृराप्रभम्। 

अथवा पूर्णचन्द्राभ कूर मूर्धि सुधाप्रभम् ॥ 

तत् प्रभापटक्तैजिह्वा प्रदीप्ता च विभावयेत् । 
मूत्छादिब्रह्यरन्ध्रान्त सर्वा विद्या विभावयेत् । 
सूर्यकोरिप्रतीकाडया योभिभिर्दृष्टपूर्विकाम् । 

हल्केखा मायाबीजम् । अन्यत्रापि-- 

स्व्थानस्था वरदा मन्त्रा ध्यानस्थाश्च फलप्रदा । 
ध्यानस्थानविनिर्मुक्ता सुखिद्धा अपि वैरिण ॥ 

प्रसद्धैनैव तत्स्थान कथयामि न सङ्ाय । 
सकल निष्कल सूक्ष्म तथा सकलनिष्कलम् ॥ 

कत्छाभिन्न कलातीत षोढामन्त्रे डिवोऽब्रवीत् ) 

सकर ब्रह्मरन्धस्थ तदधो विद्धि. निष्कलम् ॥ 

बिन्दुस्थित कल्ाभिन्न कल्छातीत तदूर्ध्वतः । 

कला कूण्डक्िनी सेव नादङाक्ि दिवोदिता ॥ 
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एतत्स्थानस्थिता मन्त्रा स्थानस्या परिकीर्तिता । 

मनसा मनवो ध्येया कुण्डलिन्या समाहिते ॥ 

ततस्ता भावयेद् बिन्दौ ध्यानस्था परिकीर्तिता । 

जपलक्षणमुक्त पुरश्चरणचद्िकायाम्-- 

जप स्यादक्षरावृत्तिस्तस्य भेदान् ब्रवीम्यहम् । 
जपश्च द्विविध प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥ 

आद्योऽप्युपाङुरुच्चैश्च द्विविध परिकीर्तित । 
द्वितीयोऽथ द्विधा ज्ञेयो जिह्वाचित्तप्रभेदत ॥ 

मन्त्रमुच्चारयेद् वाचा स उक्तो वाचिको जप । 
रान्रैरुच्वारयेन् मन्त्रमीषदोष्ठौ प्रचालयेत् ॥ 

किञिच्छुवणयोग्य स्यादुपाङु स जप स्मृत । 
जिह्वाजप स विज्ञेय केवल जिह्या तु य ॥ 

धिया यदुच्चरेन् मन्त्र स उक्तो मानसो जप । 
उच्चैर्जपाद् विरिष्टं स्यादुपाङूर्दङाभिर्गणे ॥ 

जिह्वाजप ङइतगण सहस्रो मानसो जप । 

देवता हद्रता कृत्वा हृदय च स्थिर निजम् ॥ 

दिवादीश्च गुरून् नत्वा जपेन् मन्त्र समाहित । 

ङानै इानैरविस्पष्ट न द्रुतमविम्बितम् ॥ 

तथा- 

उष्णीषी कचुकी नप्मनो मुक्तकेरो गलावृत । 
अप्रावृतकरोऽडहुद्ध प्रकुपन् न जपेन् मनुम् । 
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अप्रावृतौ करौ कृत्वा रिरसा प्रवृतोऽपि चा । 

चिता व्याकुलचित्तो वा क्रुद्धो भ्रान्तस्त्वरास्वित ॥ 

निरास्रन इायानो वा गच्छन्नुत्थित एव वा । 
रथ्यायामरिरस्थाने न जपेत् तिमिरावृत्ते ॥ 

उपानद्रूढपादो वा यानङाय्यागतोऽपि वा । 

न जपेदित्यनुषङ्घः । 

पतितानामन्त्यजाना दनि भाषणे श्रुते ) 
क्षुतेऽ धोवायुगमने जुम्भाषा जपमुत्सृजेत् ॥ 

उत्थायाचम्य तत्पान्ते प्राणायामषडङ्खकम् । 

कृत्वाचम्य चरेच्छेष यद्रा सू्यदिदङनिम् । 

चरेदित्यनुषद्ध । कालीतन्त्र 

तेजोमय जपफल देव्या हस्ते समर्पयेत् । 
गुह्याति गुह्यगोप्ी त्वमिति मन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ 

मन्त्रस्तु-- 

गुह्यातिगुद्यगोप्ी त्व गृहाणास्मत्कृत जपम् । 
सिद्धिर्भवतु मे मातस्त्वत््मसादान् महेश्वरि ॥ 

इति तन्त्रान्तरसिद्ध । इम मन््रमुक्त्वा सोमराम्भु -- 

भोगश्त्मोक परिता च दक्षहस्तेन सम्भवे । 

मूकमन्त्रार्घ्यतोयेन वरहस्ते समर्पयेत् ॥ 
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इास्भवे इत्युपलक्षणम् । सा यत्र देवता सा तत्र बोध्या । वरहस्ते प्रधानहस्ते । 

तेन पुदेवताया दक्षिणहस्ते ख््रीदेवताया वामहस्ते समर्पयेदिति । "देवीना वामहस्ते 
तु देवाना दक्षिणेऽर्पयेदिति यामलवचनात् । रौवागमे-- 

दत्थ जप समर्प्याऽथ घण्टावादनपूर्वकम् । 

स्तुवीत स्तुतिभि सम्यक् साधको भक्तिसयुत ॥ 

स्तवश्च ब्रह्मसहितोक्तो ध्यानप्रकरणे प्रोक्तं । कवच व्यैलोक्यविजयाख्यमग्र 

वक्ष्यते । सहस्ननामस्तोत्र तु रुद्रयामले- 

कैलाङानगरे देव महादेव महेश्वरम् । 
भवानी रहसि प्रीत्या पप्रच्छ वरदायकम् ॥ 

देव्युवाच-- 

कथमीरान सर्वज्ञ लभन्ते इाक्तिमुत्तमाम् । 
साधका सर्वदा येन तन्मे कथय सुप्रभो ॥ 

ईश्वर उवाच-- 

विना पूजा विना ध्यान विना जप विना बलिम् | 

लभन्ते येन कल्याणि तन्मे निगदित इणु ॥ 

नाप्रा सहस ताराया कथयिष्याम्यङोषत । 

इणु देवि सदा भक्त्या भक्ताना परम हितम् ॥ 

विना पूजोपचारेण विना जपेन यत् फलम् । 
तत् फल सकल देवि कथयिष्यामि तच्छृणु ॥ 

ॐ अस्या श्रीतारदेव्या भक्तिकुलसर्वस्वनामस्तोत्रस्य श्रीतारदेवता 
सर्वकामार्थे जपे विनियोग । 
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तारा रात्िर्मह्ाराति कार्रात्रि कपार्सिमी 1 

व्ाक्किक्का कामदा माया महामाया महोत्सवा ॥ 

महादानरता यज्ञा यज्ञोत्सववि भूषिता । 

चन्द्रवक्त्रा चकोराक्षी चारुनेत्रा सुलोचना ॥ 

त्रिनेत्रा पदापत्राक्षी कुरक्काक्षी मनोहरा | 

ब्राह्यी नारायणी ज्योत्नरा चारुकेडी सुत्मोचना ॥ 

वाराही वारुणी विद्या महाविद्यां महेश्वरी 1 

पिद्घा कुञ्ितकेङरी च महायज्ञस्वरूपिणी ॥ 

गौरी चम्पक्वर्णा च कृडाङ्ली कूरूपूजिता । 
सर्वानन्दस्वरूपा च सर्वसद्धुटतारिणी ॥ 

सित्या यित्यमयी नन्दा भद्धा नीरुसरस्वती । 

गायत्री सुचरिजाच कीरल्छत्रतपरायणा ॥ 

हिरण्यगर्भा भूगर्भा विश्चगर्भा यङधास्विनी | 
हिमवत्तनसा दिव्या दिच्याम्बरकिभूषणा 1 

जगन्माता जगद्धात्री जगतामरुपकारिणी । 

सैन्द्री सौम्या तथा याम्या वारुणी कायवी तथा 

आग्नेयी नैरत्छती चैव एेङ्ञानी चण्डिकाऽस्विका । 
सुमेरुतनया वन्द्या सर्वेषामुपकारिणी ॥ 

त्छत्छल्जिह्वा सरोजाक्षी मुण्डस्रजविभूषणा । 

सर्व्ानिन्दमयी खर्वा सर्वानन्दस्वरूपिणी ॥। 

धृतिर्मेधा तथा लक्ष्मी श्रद्धापन्रगङ्यिनी । 

रुक्मिणी जानकी दुर्गा सत्या सत्यवती रति ॥ 
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व्छ्ामारङ्या मोक्षटानन्दा नारसिद्दी सरस्वती । 

महादैवरता खण्डी चण्डटोर्दण्डरखण्डिनी ।। 

दीरकिरशी सुकेरी च पिद्धकडी महत्कचा । 
भवानी भवपत्री च भवमीतिहरा ईासी ॥ 

पौरन्दरी तथा विष्णोर्जाया माहेश्वरी परा । 
सर्वेषा जननी नित्या चार्वज्ख दैत्यनारिनी ॥ 

च्योररूप्पा महे ङानि कऋामिनी वरवर्णिनी । 

महाविद्या महामाया महामेधा महोत्सवा }) 

विरूपा विश्चरूपा च मृडानी म्रडवल्त्भा। 

महापुण्यप्रदा भीमा मधुकैटभनारिानी ॥ 

कोरटिचन्द्रपमतीकाङ्ण इातसूर्यसमप्रभा । 
जहकन्सा मनोज्ञाच पार्वती हरवस्त्स्भा 1 

कामरूपा महेङानी नित्योत्सादहा मनस्विनी । 

वैकुण्डनाथपत्री च तथा ङाट्धुरवल्क्भा ॥ 

काश्यपी कमता कृष्णा कञ्पत्रायतेक्षणा । 

माहेश्वरी वृषारूढा पूर्णचन्द्रनिंभानना ।। 

मान्या मानवती धन्या कन्या हिमभशिरेस्तथा। 

अपर्णा पद्यपव्राक्ची नागमयज्ञोपवीतिनी ॥ 

महाङा्ुधरा कान्ता कमनीया नगात्मजा । 

ब्रह्याणी वैष्णवी ङहाम्भोर्जाया गङ्ख जेश्चरी ॥ 

भागीरथी मनोबुदधिनित्यानन्दमयी सदा । 
हरप्रिया गिरिसुता हरपत्नी तपस्विनी ॥ 
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महाव्याशिहरा देवी ुम्भासुरिषूदिनी । 
महापुण्यघरदा भीमा मधुकैट भनारिनी ॥ 

इद्धिनी चक्रिणी धात्री हस्ते पुस्तकधारिणी । 
चामुण्डा चपलता तुद्क भद्रा दैत्यनिकरन्तनी ॥ 

रा न्तिर्निद्रा महानिद्धा गृह्य्निद्रा च रेणुका 
कौमारी कुलजा कन्ती कौल्छव्रतपरायणा ॥ 

नवदुर्गा सदाचारा द्रौपदी द्रुपदात्मजा । 
सृष्टि खर्वाद्यकालीना तिङ्ुम्भप्राणनाङधिनी ॥ 

पदिनी वसुधा पृथ्वी रोहिणी विन्ध्यवासिनी 1 

ङिवा शाक्ततिर्महाराक्ति इगद्धरी ईराक्िवल्कभा ॥ 

दैत्यप्राणहरा दात्री दया दामोदरञ्रिया । 
क्षान्ति क्षेमकरी बुद्धिर्बद्धाचारपरायणा ॥ 

श्रीविद्या भैरवी भव्या भारती भयनाङिनी । 

तापसी तारिणी तीक्ष्णा तीश्ष्णरैत्यविनाङिनी ॥ 

दात्री दानपरा कालरी दुर्गा दैत्यविनाङिनी | 
पद्या पदाती हृष्टा तुष्टा पुष्टा तथोर्वङ्ी ॥ 

वलिणी वज्रहस्ता च तथा नारायणी ङ्िवा | 

रखण्डिनी रङ्गहस्ता ख कर्तृखर्परधारिणी ॥। 

देवाद्धना देवमान्या देवकन्या पुलोमजा । 
सुखिनी सुरखखदात्री च सर्वसौ ख्यवि वर्धिनी ॥ 

ङीता इीत्ावती सूक्ष्मा सरक्ष्माकारा तरब्रदा 1 

खरेण्या वरदा वाणी ज्ञानिनी ज्ञानदाऽमत्छा ।, 
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उग्रकात्ती महाकात्मी भद्रकाली च दद्िणा । 

भृ गुवडासमुद्धूता भार्गवी भृगुवल्लभा ॥ 

शुल्िनी इाककहस्ता च मयूरवरवाहना । 

महामास्रता रक्ता रक्तरवर्परध्यारिणी ॥ 

रक्ताम्बरधरा रामा रमणी सुरनायिका । 

परमरानन्दटदा ज्येष्ठा योगिनीगणसरेविता । 

अम्बा जाम्बवती सत्या खत्यभामा नगात्मजा । 

रौद्री रौद्रस्वना रौद्रा सौद्रदैत्यकविनाङ्िनी ॥ 

कुमारी कोञिकी विद्या काल्छदैत्यकविनारिनी । 
ङाम्मुपन्नरी इाम्भुरता ङाम्भुजाया महोदरी ॥ 

रश्िवपत्ची ङ्िवरता शिकजायास्तिकरा तथा । 

हरपन्नी हररता हरजाया च छृक्किनी ॥ 

पद् नान्त्कन्कान्ता च मदकन्वक्क्वल्त्सश्वा। 

भिरिजाः गिरिकन्यया च भिरिङास्य च वल्लभा | 

भूतभव्या भक पुष्टा पाचनी परिपात्छिनी | 

अदुश्यऽच्यक्तरूपा च इष्टा स्वेषटप्रकर्धित्नी ॥ 

च्युता प्रच्युता प्राणा प्राणदा कास्रकेश्चरा । 

जपार्तिधिसमुद्धूता चारिणी च प्रतिष्ठिता ॥ 

उद्धवा क्षोभणास्षेमा श्रीगर्भ परमश्चरी । 

करालता पुष्टदेहा च कारिणी कञ्चल्मोचना ॥ 

कारण्या कमत्या प्रीता विमत्सानन्दवरिनी । 

कपर्दिनी कल्पनाभा सुमनानन्द्र्वधिनी ॥ 
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उदीर्णभूषणा भव्यां सुरसेना सुरेश्वरी , 

श्रीमती ङश्िङिरानन्दा हिल्िराचकछकन्यका ॥। 

सुरमान्या सुरश्रेष्खा ज्येष्ठा प्राणेश्वरी स्थिरा । 

तम्योघ्री ध्वान्तसहन्त्री मरयतात्मा पवित्रता ॥ 

प्रदोतिनी रथारूढ सर्वल्मोकम्रक्ारिष्नी । 

मेधाविनी महावीर्या हसी ससारतारिणी । 

प्रणतप्राणियचामार्तिंहारिणी दैत्यनाकिनी । 

डाकिनी इाक्किनी ङीता वरखर्वाद्धधारिणी ।। 

कौमुदी कुमुदा कन्दा कौलिका कुलजात्मजा । 
गर्विता गुणसम्पन्ना नगजा सखगवाहिनी ॥ 

चन्द्रानना महोग्रा च चास्मूर्धजङ्ोधभिता । 
मनोज्ञा माधवी मान्या माननीया महद्रुणा ॥ 

ज्येष्टा म्रा च पुष्या च धनिष्ठा पूर्वफाल्सुनी । 

रक्तचीजादिहन्त्री च रक्तवीजविनाङ्िनी ॥ 

चेण्डमृण्डारिहन्त्री च चण्डमुण्डविनाङ्िनी । 

कर्न हर््री स॒कर््रीं च विमल्ामलवाह्िनी ॥ 

विर्मत्छा भास्करी भीमा महिषासुरघातिनी । 

कात्िन्दी समना चृद्धा युवती बारूुकीो तथा ॥ 

कोडाल्या कोमुदा माद्री कन्धती चाप्यरुन्धती । 
पुरारि गृहिणी पूर्णा पूर्णरूपा यङास्विनी ॥ 

सम्पूर्ण्चिन्द्रवदना बाल्चन्द्रसमघ्रभा | 

रेवती रमणी चित्रा विचित्रम्बरभूषणा ॥ 
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वीणा चीणावती चिद्या योदा च यास्विनी । 

नवपुष्पसमुदधूता नवपुष्पासरवोत्सुका ॥ 

नवपुष्पस्तरजष माल्छा माल्यभूषणरोभिता । 
नवपुष्पसमध्राणाः नव्पुष्पसमुत्सुका ॥ 

नवपुष्पात्मक्का पुष्या पृष्पक्षजकिभूषणा । 

नक्पुष्पगुणोपेता नवपुष्पोपडोमिता ॥ 

नवपुष्पप्िया प्रीता प्रेममण्डल्छमध्यगा । 

कुु्ास्रपदीप्ता च कुलूमार्गभ्रवर्धिनी ॥ 

शमानभैरवी कारूुभैरवी भैरवीषरिया । 
उआानन्दभैरवी ध्या्रभैरवी पुरभैरवी ।॥ 

महाभैरवपत्नी च भैरवी लोकभैरवी । 
सुकिद्या भैरवी नीतिभैरवी गुणभैरवी ॥ 

सम्पोहभैरवी पुष्टिभैरवी तुष्टिनैरवी । 
सुषटिस्थितिभैरवी च भैरवी स्थित्तिभैरवी ॥ 

पुण्डरोकाक्षगुहिणी पुण्डरीकाक्षवल्त्छभा। 

जीनन्द्सुन्द्री वीरस्तुन्दरी स्थितिसुन्दरी 1 

आानन्दसुन्दरी कालसुन्दरी पुरसन्दरी । 

या माया सुन्दरी सख्रौम्या सुन्दरी लोकसुन्दरी । 

याविद्या सुन्दरी नीतिसृन्दरी गुणसुन्दरी । 

मल््तिकाहाररथिक्का पल्ल्त्किहाररफेभिकता । 

नव चेम्पकवर्णाभा नागकरड्ारङोभिता। 
जवाकुसुमसद्धाइ जवाकुसुमरफेसिता ॥ 
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प्रिया त्रिसड्कुरी विष्णोर्दानकेन्द्रविनाङ्िनी । 
ज्ञाचे्री ज्ञनदात्री ज्ञानानन्दप्रदायिनी ॥ 

गुणगौरवस्म्पन्ना गुणङ्गीलसमनस्विता । 
रूपयौवनसम्पन्ना रूपयौवनङ्ोभिता ॥ 

गुणाश्रया गुणवती गुणगौरवसुन्दरी । 
ल्खत्तारापतिप्रख्या तार द्खूदधयङोभिता ॥ 

वुक्षमूलस्थिता देवी बुक्षरारवोपरिस्थिता । 
चुष्मध्यात्रनिलुय चृक्षमध्याननिवासिनी ) 

कृमुद्रती कूमुदिनी कृमदा कमदाकरा । 

कसुम्भरूपरुचिरा कुसुम्भारुणमस्तक्छा | 

स्तरयम्मभुपुष्पसद्धारा स्वयम्भूपुष्पधधारिणी । 

स्वयम्भूपुष्पसरसा मग्ना ध्यानवती सदा ॥ 

ङक्रप्रिया र्क्रर्ता जक्रमज्जनतत्परा । 
पर्णा ऽ पर्णा सुपर्ण च निष्पन्ना पापनादह्किनी ॥ 

मदिरा मोदस्रम्पन्ना मदिरा मोदध्ारिणी | 
सर्वाश्रया सर्वगुणानन्दकन्दकछकारिणी ॥ 

नारीपुष्पस्मघ्राणा नारीपुष्पसमृत्सुक्ा । 

नारीपृष्पोत्सवा नारी नारीपुष्परतामरमी ॥ 

चतुर्भुजा दङाभुजा जष्टादङाभुजा तथा । 

द्विभुजा षडभुजाष्टारपद्कजा परिसस्व्यिता \। 

कौवेरी कौरवी कौरव्या करुकक्लज्न कपालिनी ¦ 
विपरी कदत्खी जघ रम्भोरूरामवल्लभा ॥ 
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विदारी चिङामूतिर्निङ्ाचन्द्रस्मम्भा। 

चान्द्री चन्द्रकला चन्द्रा चारुूचन्डस्रमपभा ॥ 

स्नोतस्विनी स्रोतवती सर्वदु सखार्सिनारिनी । 
सर्वाधारा सर्वमयी सर्वानन्दप्रवर्खिनी ॥ 

सखर्वचक्रछश्वरी सर्वा सर्वमन्त्रमयी सदा । 

सहस्वनयनषाणा सहस्जनयनपिया ॥। 

सहस्वरीर्षा सुसमा सदम्भा सर्वभक्िका । 

षष्टिका षट् सुचक्र स्था षडव्र्गफल्छदायिनी ॥ 

षड्वङ्ापद्यमच्यस्या षड्िवङादल््मध्यगा। 

हकारवर्णतिकछया हकाराश्चर भूषिता ॥। 

हारिणी हारवनिता हारदहीरक्कङोभिता । 

ह्वीकारबीजसदहिता द्धीकारैरुपरदोधिता ॥। 

कन्दर्पस्य कला कुल्या कौक्छिनी कुरूतर्पिता । 
केतकी कुसुमप्राणकेतकी करुतभूषणा ॥ 

केतकीोकुसुमासक्ता केतकीपरिभूषिता । 
कर्पूर पूर्णवदना कल्छानाथसममभा ॥। 

कत्ता केल्ि्रिया कीर्णकदम्बकुसुमोत्सुका । 
कादस्िनी करिगति कुञ्चरेश्चवरगासिनी ॥ 

सर्वा च खच्नद्भन्द्रत्ोचना खड्गभूषिता । 
र्रद्योत इव दुर्तछक्ष्या खद्योत इव च्छत्रा ॥ 

गया गदागणस्रीता गीतवाद्यिया गति । 

गणेश्चरी गणेज्या च गणपूज्या गणघ्रदा ॥ 
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गणाद््या गुणसरम्पत्तिर्गुणदात्री गुणात्मिका ! 

गुर्वी गुरुतरा गौरी गाणपत्सफक्छप्रदा । 

घर्मङ्गृहिणी घर्मा घर्मसिन्धुतिवासिनी । 

घर्घरा घ्ौोरवदना घोरदैत्यलिनारिनी ॥ 

घोषा घोषवती घोष्या घोषपुत्री घनालूया । 
चर्वरी चारुनयना चारुवक्त्रा चतुर्गुणा ॥ 

चतुर्वेदमयी वचूर्ण-चन्द्रास्या चतुरानना । 

चल्द्चकोरनयना चरूूत्खञ्चनस्तोचना ॥ 

चकद॒म्भोजवदना चरूदम्भो जङङ्ोथिता । 

च्छत्री चत्र भिया चना चत्रयामरदराोभिता 1 

च्छिन्ना र्दिच्छिन्रशिरा च्छिद्भनासा छत्ान्विता 1 

चछत्माद्या चछत्खन्त्रस्था चत्ररूपा रत्छच््छिरा ।। 

चक्ारवर्णचिल्छया छकारादया ककर्रुप्मिया । 

चदिनी चदयानिरता दाकछूदासिकासि यनी ॥ 

जगन्नाथपिया जीवा जगच्ाथरता जरा | 

जीर्णा जीमूतवनिता जीमूतैरुपदोभिता ॥ 

जामातुवरदा जम्भा जमस्ार्जनधारिणी । 

जरा जरान्विता जुम्भाजम्भारातिवरप्रटा ॥ 

जिता जयित्री जयदा जयदात्री जयपदा | 

इल्ला द्ीत्करृतिर्द्धिल्ली री उर्द्रिका तथा ॥ 

राद्धारकारिणी रीत्काकारिणी रखद्धूधारिणी । 

ठक्कुराज्ञा डमरुकरा डात्कारी डमरुत्िया ॥। 
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द क्कारवाद्यदटक्कारी तुलसी तात्छ्भस्िका । 

तुल तौल्छितिका तीर्णा तारा तारिणिका तथा ॥ 

तन्त्रविद्या वन््ररता तम्त्रविद्या च तन्त्रदा । 

ताच्त्रिक्ा तन्त्रणेप्या च तन्तरसारा च तन्त्रा ।। 

तन्त्र धात्री तन्त्रकारी तन्त्रतारीरतातुरा । 

तपस्रभावा तन्त्रज्ञा तन्त्रस्ारफल्छखरदया ॥ 

तपस्या तौक्िनी तार्ती तार्तीया तुलसी तुषा । 
तुषारक्छरपूर्णा स्यात् तुषारकरमण्डिता ॥ 

तहिनाङ्समाभासा तुहिनाडासममभा । 

तुषारक्ररत॒स्याद्खी तुषाराकरसुन्दरी ॥ 

तुषार धामतुल्यास्या तुषाराङ्ुसमानना । 
तुहिनाद्धिसुता तार्क्ष ताल्ाङ्की तास्वजिता ॥ 

तारस्वरेण सहिता तारस्वरकिभूषित्ता । 
थकारकूरचिकया थकाराक्षरमार्तिनी ॥ 

दयावती दीनस्ता दु खदारिद्रयनारिनी । 

दौ भार्म्यदु खदक्किनी दौभग्ग्यापदनाङधिनी ॥ 

दुहिता दीनलन्घुश्च दान्वेन्द्रविमर्दिनी । 
दानदाचरी दानपरा दानसखम्मानतोषिता ॥ 

दाल्भ्यादिसखेविता दान्ता दामोदटरपरायणा | 

दधीची वरदा दुष्टा दानवेन्द्रविनाङिनी ॥ 

दीष्नित्रा दीर्घकचा दीर्घनास़्ण च दीर्धिक्ा । 

दारिद्रयदु रवङ्मनी दुष्टासुरनिषृदिनी ॥ 
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दस्भिका दम्मह्म दम्भा दनुजेन्द्रविचाङ्धिनी । 

न थान्यप्रदा धन्या धनेश्चरवरमप्रदा ॥ 

धर्मिणी धर्भिव्छा धर्म्या घर्माधर्मप्रकर्दिनी । 

धर्मर्धरी धर्मदात्री धर्मनिन्दपषवर्धिनी ॥ 

धनाध्यक्षा धनप्रीता धनादयः धनतोषिता । 

धीरा धैर्यवती धृष्णा धवत्छाम्मभोजसन्निभा ॥ 

धरिणी धारिणी धात्री धुरीणा धवस्स्पदा | 

धार्मिका धर्मसहिता धर्मनिन्दकवसिता ॥ 

नवीना निरजा तिस्र निख्चनाभिर्नगेश्चरी । 

नूतनाम्भोजनयना नवीनाम्भोजसन्दरी ॥ 

नागरी नागसजेज्या नागराजस्ुता नगा । 
नागराजपतिर्नग्रा नागराजविभूषिता ॥ 

नगेश्वरी नगारूढा नगरजक्कुलेश्चरी । 
नवीचेन्दुकल्छानन्दा नन्दीकेश्चवरवल्तछभा । 

नीरजा नीरजाश्षी च नीरजद्धन्दल्ेचना 1 

नीरसूता नीरभवा नीरतिर्मरृदेहिनी ॥ 

नागयज्ञोपवीतादया नागयज्ञोपवीतिका । 

नागकेखरसखन्तुष्टा नागकेसरम्ाक्छिनी ॥ 

नवीनकेतकी कुन्दमन्दार स्रजभूषिता । 

नायिक्छा नायक्कप्ीता नायक्कतप्रेमत्तोषिता ॥ 

नायक्छप्रेमसदधिता नायकपेमतोषिता 1 

नायकव्छानन्दनिक्छया नायक्कानन्दव्छारिणी ।॥। 
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वर्मक्छर्मरता चिद्धा नर्मक्छर्मपरायणा । 

नर्पकर्ममिया सर्मा नर्मधर्मफरायणा ॥ 

नर्मप्रीता नर्मरता नर्मध्यानयपरायणा | 

नर्मकर्मकच्छसदिता नर्मकर्यक्छपाल्लिका ।॥। 

नरनारीगुणघ्रीता नस्नारीवरस्रदा । 

नारायणमिया चिष्च्छा निष्कवर्णा नक्छारहा ॥ 

पुष्यप्रिखा पुष्परता पौष्पीपानपरायणा । 
पुष्पप्रीता च पुष्पेज्या पुष्पदामकिभूषणा ॥ 

पुण्यदा पूर्णिमा पुण्या पुण्यकोरिफर्तप्रदा । 

पुराणागमवेद्या च पुराणागमगोपिता ॥ 

पुराणागमगोप्या च पुराणागमतोषिता । 
पुराणगोचरा पूर्व्वा पूर्णा प्रोढकलिनारिनी ॥ 

प्रह्वादहदयाहाद गेहिनी पुण्यचारिणी । 
फाल्गुनी फाल्गुनपमरीता फाल्गुनप्रेमधारिणी ॥ 

फल्गुफल्प्रदा चैव फणिराजवि भूषिता । 
फणाकार फणिप्रीता फणिहारचिभूषिता ॥ 

फणीङाकरतसरवरद्धिभूषणा फणिवाहिनी । 
फणिप्रीता फणिरता फणिकद्धुणधारिणी ॥ 

फल्कदात्री फल्ासक्ता फल्ाभरणभूषिता । 

फककारचरूटसर्वाक्गी फाल्गुनानन्दवर््िनी ॥ 

वासुदेवरता विज्ञा विज्ञविज्ञानकारिणी । 
वीणावती बत्कीर्णा बाकल्पीयुषसेचिषा ॥ 
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वाल वसुमती चिद्या विद्याहारकिभूषिता । 

विद्यावती वैद्यपदा प्रीता वैवस्वती बल्कि ॥ 

वाणी वित्सकरणी वराद्कस्था वरानना । 

विष्णोर्वश्चस्थलस्था च वाग्वती चिन्ध्यगेहिनी ॥ 

निवारतरुसस्या च नीवारकुसुमोत्सुका | 
भीतिहाः भयदा भानोरङ्ुजालसमप्रथा ॥ 

भार्गविज्या भूगो पूज्या भारद्वजनमस्कता । 

भीतिहा भयसम्पन्ना भीमाकाराभ्रसुन्दरी ॥ 

पमायाधरी मानरता मानसम्मनतत्परा। 

म्ाधवानन्ददष्माध्नवी मदिरा मदिरेक्षणा 1 

महोत्साहगृणोपेता महती महदद्दुता । 
मदिरा मोद्रसिता मदिरामज्जने रता ॥ 

यङोधरी यरोविद्या यङगेदानन्द वर्धिनी । 
यङा कर्पूरध्वतल्छा यङोदामविभूषणा ॥ 

यमराजस्वसा योगमार्गानन्दपरवर्धिनी । 

यादकानन्दकरिणी यादवानन्दवर्िनी ।॥ 

यज्ञप्रीता यज्ञमयी यज्ञकर्मविभूषणा । 

रामभिया रामरता रामतोष्णतत्परया 

साज्ञी राजक्ककेज्या च राजराजेश्वरी रमा । 

रमणी रामणी रम्या रामाचन्दप्रदायिनी ॥ 

रजनीकर पूर्णा स्याद्रक्तोत्पलुविलोचना । 
ल्ाङ्घत्मी प्रेमसरन्तुष्टा त्माङ्घखीप्रणयप्रिया ॥ 
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त्साक्षारुणाच ठछुतछना लीत्छ ल्मैलखाकवतची र्यां 

लद्धेश्रगुणप्रीता लद्केरावरदायिनी ॥ 

कूवद्खच् सुमप्रीता लवद्घकुसुभस्नजा । 

खात्ता विवस्वदूहिणी विवस्वत्प्ेमधारिणी ॥ 

ङावत्छा इारत्छा राल्खाङ्ारण्यान्री ङरर्द्ुणा 1 

षटरूकोणचक्रमध्यस्था सम्पदा हीविङ्ोभिता ॥ 

क्षेमा जम्बा तथाज्ञा च इडा ईशधरवल्तभा । 

उग्रारञ्यङइ़ च तथा चोर्णा ्छव्कारा ऋष्स्वरीदख्धवा ॥ 

त्छरृकारवर्णकूटस्था त्टुकारस्वर्भूषिता । 

एकार वर्णक्ूट स्वया एकार स्वर भूषिता ॥ 

एष्या चैष्या तथा चोषा ओकाराक्षररूपिणी । 
जसा जकारव्निता सर्वागमसुगोपिता 

य इद् परु स्तो प्रत्यह भक्तिखयुत । 
दिवा रात्रौ तथा सन्ध्यासमये स महेश्चर ॥ 

स्तवमात्रस्य पाठेन राजा किड्कुर तासियात् । 

सर्कगमेषु पूज्य स्यात् सर्वतन्त्र स्वय हर ॥ 

शिवस्थाने च ङाय्याया शून्यागारे चतुष्पथे । 
य पडेच्छणुयाद् वापि स्र योगी नात्र साय ॥ 

यानि नामानि सन्त्यस्मिन् प्रसद्कान् मुरवैरिण । 
म्राह्यानि ताति कल्याणि नान्यानि तु कदाचन \। 

हरेर्नमि न गृद्णीयानज्न स्पृरेत् तुरूखीद्लम् । 

नान्यचिन्ता प्रकर्तव्या नान्यनिन्दा कटाचन ॥ 
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सिन्दूरकरवीराद्यै पुष्पैर्ततोहितकै इुभाम् । 
योऽर्चयेद् भक्तिभावेन तस्याऽसाध्य न किञ्न ॥ 

वातस्तम्भ जक्स्तम्भ गतिस्तम्भ विवस्वत | 

वह्वे इौत्य करोत्येष स्तवस्यास्य च कीर्तनात् ॥ 

स्रियमाकर्षयेत् तूर्णमरीन् मर्दयति हठात् । 
मोहयेद् राजदाराश्च देवानपि वडा नयेत् ॥ 

य परटेच्छणुयाद् वापि एकचित्तेन सर्वदा । 
स दीर्घायु सुखी वाग्मी वाणी तस्य वदाद्खुरी ॥ 

सर्वतीर्थासिषेकेन गयाश्राद्धेन यत् फलम् । 
तत् फल सकल्छ तस्य य पठेदेकयचित्तत ॥ 

येषामाराधने श्रद्धाये च साधितुमुद्यता । 
तेषा कृतार्थ सर्वत्र गतिर्दैवि पदातय ॥ 

ऋतुयुक्तल्छताः मध्ये स्थित्वा दम्डेन ताडयेत् । 
जप्त्वा स्तुत्वा च भक्त्या च गच्छेद् वै तारिकापदम् ॥ 

अष्टम्या च चतुर्दश्या नवम्या इानिवासरे 
सक्रान्तौ मङ्ग रात्रावमावस्याया योऽर्चयेत् ॥ 

वर्ष वाप्यतुदेवेरि तस्याधीनाश्च सिद्धय । 

मृतपुत्राच या नारी मृतमगर्भाच याञद्धना ॥ 

मृतपत्या च या नारी दौ भग्यिपदपीडिता । 
बन्ध्या च काकवन्ध्या च मृतपुत्रा च याऽङ्खना ॥ 

धनथान्यविहीना च रोगडेकाकुलाचया। 
ताभिरेतन् महादेवि भूर्जपत्रे सिखापयेत् ॥ 

369 



सव्ये भुजे च बध्नीयात् सर्वसौर्यवती भवेत् । 
एव पुषानपि प्रायो दु रेन परिपीडित ॥ 

सभाया व्यसने घोरे विवादे ङात्रुसद्भूरे । 
चतुरद्खैतथा युद्धे सर्वत्रापदपीडित्ते 

स्मरणादस्य कल्याणि सक्षय यान्तिदूरत । 
पूजनीया प्रयत्नेन शून्यागारे शिवालये ॥ 

चिल्ववुक्षतके देवि सर्वदा कुरूमण्डक्ते । 
शार्करासवसयुक्तैर्भक्तैर्दुग्धे सतण्डुत्तै ॥ 

अपूप-पिष्ट-सयुक्तैनैविद्यैश्च यथोचिते । 
निवेदित च यद् द्रव्य भोक्तव्य चावधानत ॥ 

न चेत् तद् भुज्यते मोहाद् भोक्तु मृत्यन्तिदेवता । 
अनेमैव विधानेन योऽर्चयेत् परमेश्वरीम् ॥ 

स्र भूमिमण्डले देवि सराक्षादीडो न सखङ्ाय । 
महाराद्धन कल्याणि सर्व क्छार्य जपादिकम् ॥ 

कुलसर्वस्वकस्यैव प्रभावो वर्णितामया। 
न ङाक््यते समारब्यातु वर्षकोरिङातैरपि ॥ 

किञिन्मयापि चापल्यात् कथित परमेश्वरि । 

जन्मान्तरसहस्रेण कथितु नैव शाक्यते ॥ 

कूल्कीनाय महेच्छाय भक््तिश्चद्धापराय च) 

जन्यभक्ताय मो देय वैष्णवाय विरोषत ॥ 

कुत़्ैनाय महेच्छाय भक्तिश्रद्धापराय च ॥ 

महात्मने सदा देय पररीश्षितिगुणाय च ॥ 
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नाऽ भक्ताय प्रदातव्य पन्थान्तररताय च । 
न देय देवदेवेदहि गोप्य सर्वागमे सदा । 
पठनीय सदा देवि सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ 

य स्तोत्र कुलनामक प्रतिदिन भक्त्या पठेन्मानव 
स स्याद् वित्तचयैधनैश्वरसमो विद्याभवैर्वाक्पिति । 
सौन्दर्येण च मूर्मिमान् मनसिज कार्या च शीतद्युति 
राक्त्या डाद्ुर एव रहौर्यविभवेर्भूमीपतिर्नान्यथा ॥ 

इति श्रीहरगौरीसवादे ताराया कुरसर्वस्व नाम स्तोत्रम् ॥ 

53 नित्यहोम 

अथ नित्यहोम कुर्यात् । तदुक्त ज्ञानार्वि-- 

सङ्कल्पस्तु- 

नीलतन्रे-- 

सङ्कल्प्य परमेद्वानि नित्यहोपविधि चरेत् । 

अमुकदेवताप्रीत्यै एतावदाहुतीरह होमयेयमित्येवरूप । 

नित्यहोम प्रवक्ष्यामि सर्वार्थं येन विन्दति । 
सपर्या सम्यगापाद्य बलि पूर्ववदाचरेत् ॥ 

ततो जप तर्पण च स्मरेत् साधकसत्तम । 
बल्विवैश्चादिक चैव ब्राह्मण समुपाचरेत् ॥ 

विधिवद् वहिमानीय कव्यादाडा परित्यजेत् । 

ततश्च मन््रमुच्चार्य कुण्डे वा स्थण्डिठेऽपि वा ॥ 
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भूमौ वा सस्तरेद् वहि व्याहतित्रितयेन तु । 
आहूतित्रयमुत्क्षिप्य षडज्हवन तत ॥ 

ततो देवी समावाह्य मूलेन षोडडाहतिम् । 

हुत्वा स्तुत्वा नमस्कृत्य विसृजेदिम्दुमण्डले ॥ 

क्रव्यादाङामग्नेरेकमङ्खार नैऋत्या ~्रव्यादेभ्यो नम" इत्युच्चार्य क्षिपेदिति 

सम्प्रदाय । सारसग्रहे-- 

इत्थ तु सस्कृदहेते बहौ देवमावाह्य मन्रवित् । 
सम्पूज्य मूठकमनुना पञ्चविहातिमाहुत्िम् ॥ 

हुमेदाज्येन हविषा तिलैर्वा पायसे शुभे । 
तण्डुलेस्तिलसमिश्रे केवलैर्वाथ पुष्पकै ॥ 

अद्घावरणदेवानामेकैकामाहति हुनेत् । 
उद्वास्य देव वहि च पूजास्थान व्रजेत् तत ॥ 

उपविश्यासने मन््री दद्याद् भूतबलि तत । 

एव पञ्चविरातिषोडराहुत्योर्विकल्प । अग्नेस्तु सस्कारो नीटलतन््रोक्त एव 
कर्तव्यो नाधिक । 'अग्न्याधानादिक कर्म॒ नित्यहोमे न विद्यत इति 

वहिष्ठवचनात् । 

54 अथारत्रिकविधि 

ज्ञानाण्वे- 

तत आत्रिक कुर्यात् सर्वकामार्थसिद्धये । 
सौवर्णे राजते कास्ये लोकनेत्रमनोहरम् ॥ 
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कु्मेन लिखेत् पदम वसुपत्र वरानने । 

(चनद्ररूप चरु कृत्वा तन्मध्ये मस्तके हिवे) ॥ 

कर्णिकाया दीपमेक वसुपत्रेषु दीपकान् । 

यवगोधूमरचितान् हार्करादुग्धसयुतान् ॥ 

वलयाञ्चितङोभाभि टोभितान् घृतपूरितान् । 

अभिमन्य ततो मन्त्री रतशवर्यास्तित परम् ॥ 

मूलमन्रेण चाभ्यर्च्य ततश्चारत्रिक चरेत् । 
तत्पात्र तु समुद्ूत्य मस्तकान्त पुन पुन ॥ 

नववार महादेव्यास्तेन नीराजन चरेत् । 
नीराजने महादेव्याश्चक्रमुद्रा प्रदरयित् ॥ 

रतरश्ररीविद्यापि तत्रैवोक्ता-- 

श्रीबीज च पराबीज सकलिखेन् मनुवित्तम । 

गसो च मपला पश्वादिन्द्रस्था क्रमतो लिखेत् ॥ 

वामकर्णसमायुक्ता बिन्दु-नाद्-समन्विता ¦ 

नीजपञ्चकमेतत् तु पञ्चरत्रानि सुन्दरि ॥ 

पर्वबीजविलोमेन ररेक्ीय नवाक्षरी । 

परा मायाबीजम् । इन्द्रो लकार । वामकर्णं ऊकार । पूर्वबीज श्रीबीज 

पराबीजच्च  एवश्रीहीग्ट् स्टृम्टूष्टूल्टूही श्री इति रतरश्वरी सिध्यति । 

चक्रमुद्रा उक्ता लक्षणसग्रहे-- 

313 



उत्तरतन््रे-- 

यापमके- 

तथा-- 

विपर्यस्ते तले कृत्वा वामदक्षिणहस्तयो । 
अब्खुष्ठौ म्रथयेच्चैव कनिष्ठानामिकान्तरे । 
चक्रमुद्रे यमुद्दिष् सर्वसिद्धिकरी सदा ॥ 

55 अथ प्रदद्िणम् 

पौराणिकैर्वेदिकैश्च मूलमन्त्रेण चैव हि । 
प्रदक्षिण प्रणाम च कुर्याद् धर्मार्थसाधकम् ॥ 

त्रिकोणाकारा सर्वत्र नति राक्ते समीरिता । 

(दक्षिणाद् वायवी गत्वा दिङास्तस्माच्च राम्भवीम् | 
ततश्च दक्षिण गत्वा नमस्कारस्िकोणवत् ।) 
अर्धचन्द्र महेडास्य पृष्ठतश्च समीरिता ॥ 

हिवप्रदक्षिणे मन्त्री अर्धचन्द्रक्रमेणतु। 
सव्यासव्यक्रमेणैव सोमसूत्र न ल्लयेत् ॥ 

प्रसार्य दक्षिण हस्त स्वय नम्रहिरा पुन । 

दङइयिद् दक्षिण पार्श्वं मनसाऽपि च दक्षिणम् ॥ 

त्रिधा च वेष्टयेत् सम्यग् देवताया प्रदक्षिणे । 
एकहस्तप्रणामश्च एक वापि प्रदक्षिणम् ॥ 

अकाठे ददन विष्णोर्हन्ति पुण्य पुरा्कृत) तनम् । 
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वामकरतल्लोपरि 

तु-- हस्तद्रयाद्ुलीर्ग्र॑थयित्वा 

एक चण्ड्या रवौ सप्त त्रीणि दद्याद् विनायके । 
चत्वारि केरावे दद्यच्छिवे चार्धं प्रदक्षिणम् ॥ 

56 अथ नति 

सा चाऽष्टाङ्गा पञ्चाङ्ग वा । तथाहि तन्रे-- 

साष्टङ्गश्चाथ पञ्चाङ्घ पृजाक्म॑सु सम्मत । 

हस्ताभ्या चरणाभ्या च जानुभ्या चक्षुषा तथा ॥ 

मूरा दृष्स्या तथा वाचा चित्तेनाऽष्टाद्ग ईरित । 

हस्त-जानु-रियो-वाक्य-धीभि पञ्चाङ्ग ईरित ॥ 

अत्र च नते प्रकारान्तरमप्युक्त तन््र-- 

सम्मुख चतुरस च वृत्त गोमुखमेव च । 

योनिमुद्रेति कथिता मुद्रा पञ्च नमस्कृताविति ॥ 

तत्र॒ भूमिसलग्राञ्जलि रिर सयुक्त सम्मुखमुद्रा। भूमिसलग्रोत्तान- 

योनिमुद्रा प्रसिद्धेति साम्प्रदायिका । कुलार्णवे-- 

कृतार्चनादिक सर्व समन््रोदपुर सरम् । 

इत पूर्वादिमनुना देवतायै समर्पयेत् ॥ 
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तिर्यक्स्थापितवामाग्राधोमुखदक्षिणकरसयुक्ते रिरसि 

चतुरस्मुद्रा भूमिसलग्रानुत्तानाद्गष्ठा मुष्टद्रयसलग्रे रिरसि वृत्तमुद्रा । केचित् 
व्यत्यस्ताद्ुष्टद्रयनिवेडनेन वृत्तमुद्ेत्याहु । 

भूमिसलग्रविस्तारिताङ्गुलीक-सयुगाकारकरद्वयोपरि शिर सयोगे गोमुखमुद्रा । 



मन्रोद्धार सारसग्रहे-- 

वदेदित पद पूर्व प्राणबुद्धि ततो वदेत् | 
देहधर्मादिकारतो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु ॥ 

वदेत् सर्वास्ववस्थासु वाचेति पदपुच्वरेत् । 
कर्मणा चैव हस्ताभ्या पद्धयामुक्त्वोदरेण च ॥ 

वदेच्छिश्रा च यच्छब्द स्मृते यत्पदमुच्यरेत् । 
उक्तं च यत् कृते यच्च सर्व ब्रह्यार्पण भवतु ॥ 

स्वाहान्तश्चापि सप्रोक्तो ब्रह्मार्पणमनृत्तमम् । 

समर्पणप्रकारस्तु रौवागमे-- 

इत्यर्घोदकमुत्सृज्य किञ्चिद् देवस्य दक्षिणे । 
करे समर्पयेद् विद्वान् कृतमाराधन प्रिये ॥ 

अत्र देवाना वामहस्ते समर्पणम्। "वामहस्ते समर्पयेदि'ति 

वीरचूडामणिवचनात् । ततो देवता विसर्जयेत् । तदुक्त हसपरमेश्वरतन््रे-- 

सहारमुद्रा बद्ध्वाऽथ तेजोरूपा महेश्वरीम् 
विभाव्य पुष्येणोद्धूत्य वहच्छवासाध्वना दिवे ॥ 

प्रवेश्य द्रादद्रान्तस्थ-सहस्रारसयोसुहे । 

विश्रम्य मध्यनाड्या तामानीय हृदयाम्बुजे ॥ 

सस्थाप्य सम्यक् सम्पूज्य स्वात्मान तन्मय स्मरेत् । 
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सहारमुद्रा यथा-- 

पृष्ठलग्रौ करौ कृत्वा अङ्गुलिभ्योऽन्यमध्यत । 

परिवर्त्य तत कुर्यात् तर्जन्यौ सरलाकृती ॥ 

विसर्जने निगदिता मुद्रा सहारसङ्ञिका । 

इति तन्त्रोक्ता । ततो निर्माल्यवासिनी पूजयेत् । तदुक्त कुलमूलावतारे-- 

देशान्या मण्डठ कृत्वा द्वारपद्मविवर्जितम् । 

विसर्जनार्थं निर्माल्यधारिण्या पूजनाय वै ॥ 

ठलेह्यचोष्यान्नपानादि-निर्माल्यस्ग्विलेपनम । 
निर्माल्यभोजन तुभ्य ददामि श्रीरिवाज्ञया ॥ 

इति नैवेद्यरोष तु दत्वा नत्वा विसर्जयेत् । 
निर्माल्य मस्तके धार्य मूलमन्रेण मन्िणा ॥ 

प्राश्य पादोदक देवीनैवेद्य विभजेत् प्रिये । 
तद्धक्तेभ्य स्वय भुक्त्वा तन्मयो विहरेत् सुखम् ॥ 

इति महामहोपाध्याय-टक्कुर-श्रीनरसिहविरचिते 
ताराभक्तिसुधार्णवे तारानित्यार्चनविधि पञ्चमस्तरङ्घ ॥ ५ ॥ 

दैवाल्लब्धमातृकान्तरात् सगृहीतोऽष्टचत्वारिरादधिकटाततमपत्रेऽमुद्रिताोऽत् 

मुद्रयते- 

ब्राह्मणस्य सदा निषेध । प्त्रियस्य सग्रामकारे विकलस्य 

सग्रामासम्भवात् । वैश्यस्य धनप्रयोगकाले अन्यथा विकलतया विङहातिदाने 
कर्तव्ये इातादिदानापत्ते । “शर्रैनैव कदाचन" । सर्वदेव पेयेत्यर्थं । अन्यथा- 

"सर्वा द्रस्य सप्रोक्ता यत्र वा तद् भुविर्भवेत्" इति वचनेन विरोधापत्ते । एव 
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"पूजनीया कलौ देवी केवठेरासवैरित्यत्र “सर्ववर्णे रित्यन्वेति । सर्ववर्णदाब्दश्च 
ब्राह्मणेतरपर इत्यवधातव्यम् । 

अथ-- 

कषीरवृक्षसमुद्धूत वार्ष वल्कलसम्भवम् । 
मधुपुष्पोद्धव ज्ञेयमासव तण्डुलो द्धवमिति ॥ 

भैरवतन्रेण क्षीरादिपदानामासवविदोषे परिभाषणात् ब्राह्मणस्यापि 

तत्राधिकार प्रतीयत इति चेत् । अत्र प्रतिभाति-- क्षीरादिना कथ मैरेयफलमित्यत्रेद 
वचनम् । तेन क्षीरवृक्षसमुद्धूत वार्क्षं मैरेयमित्यर्थ । एवमग्रेऽपि । अन्यथा 

्षीरवृक्षपदादेर्वेपरीत्येन प्रयोगापत्ते । 

"अनुवाद्यमनुक्त्वा तु न विधेयमुदीरयेत्" इति न्यायात् तण्डुलोद्धवमोदन । 
तेन शद्रस्यापि ओदनस्थाने आसवमेव । तथाच तेन पृथगोदन ब्राह्मणादिभिरासव 

च ने देयमित्यर्थ । लिखितवचनात् । "आम रद्रस्य पक्वान्न पक्वमुच्छिष्टमुच्यते 
इत्यादिस्मृतेश्चेति। न च डुक्रदापस्य ब्राह्मणविषयत्वेन सुराया 
तदुद्धारविधानानुपपत्तिरिति वाच्यम्। शुद्रमात्रस्य तदधिके राख्रसिद्धे 
सूक्रह्यापोद्धारविधानस्यादृष्टर्थत्वात् । कि च “रेदद्धया गार्हपत्यमुपतिष्ठत' इत्यादौ 
लिद्भपिक्षया श्रुतेरिव शापमोचनविधानकल्प्यमैरेयदानविधानपेक्षया ब्राह्मणो 

मदिरा दक््े"त्यादिनिषेधविधे श्रौतस्य बलवत्व युक्तिसाम्यादिति। एव च 
वास्तुयागादौ सुराप्राकारक( ?)मन््रस्यापि पाठोऽदष्टर्थं एव । वञ्रपुष्पाभावेऽपि 

"वच्रपुष्प प्रतीच्छ स्वाहे'त्यादिमन्रवदिति। ब्राह्मणेतरवर्णानामासवालाभे 

विजयोपादानमप्युक्त विजयाकल्पे- 

सविदानन्दयोर्मध्ये सविदेव गरीयसी । 
सवित्रयोगस्तेनेह पूजादौ साधकोत्तमै । 
कर्तव्या च महापूजा करणीया सुनन्दितै ॥ 
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सा पुनश्चतुर्धा ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या रद्रा च । शरे तरक्तपीतकृष्णविभेदत । 

सविदे ब्रह्मसभूते ब्रह्यपुत्री सदानघे । 

भेरवाणा च दत्वा त्व पवित्रा भव सर्वदा ॥ 

उ बाह्यण्यै नम स्वाहा ब्राह्मणी रो धयेदिति । 

सिद्धमोक्िषिये देवि हीनबोधप्रबोधिते ॥ 

राजप्रजावराकरी रात्रुकण्ठनिसूदिनि । 

ॐ क्षत्रियायै नम स्वाहा क्षत्रिया लो धयेत् तत ॥ 

अज्ञानेन्धनदीपागि-ज्वालाग्ने ज्ञानरूपिणि । 

आनन्दस्यागम प्रीति सम्यग् ज्ञान प्रयच्छमे ॥ 

ही वेश्यायै नम स्वाहा वैश्या च हो धयेत् तत । 
नमस्यामि नमस्यामि योगमार्गप्रदर्हिनि। 

व्यैलोक्यविजये मातर्ममाधिकफटल्ा भव ॥ 

क्ली शूद्रायै नम स्वाहा शद्रा च इोधयेत् तत 1 

यद्रा एकेनैव मच्रेण सर्वा शोधयेत् । तदुक्त तत्रैव-- 

अमृते अमृतोद्धवेऽमृतवर्षिणिपद तत । 

आकर्षयपद्द्रन्द्र सिद्धि देहिपद तत ॥ 

सव मेऽथ ततो ब्रूयात्... । 

सप्तधा चार्पयेद् ब्रह्यरन्धे मन्त्र समुच्चरन् । 
गुरुपदरे सहस्रे तथा तत्त्वाख्यमुद्रया ॥ 
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त्रिधैव तेर्पयेद् भक्त्या साधक सिद्धिमानस । 
एे वदवद-पद ब्रूयाद् वाग्वादिनिपद् तत ॥ 

मम जिह्लामर स्थिरीति भव सर्वपद् तत । 

सत्तववराद्ुरी स्वाहा मन्त्रेण जुहुयान्मुखे ॥ 

नन्वेषु वचनेष्वधिकारिणामश्रुते कथ ब्राह्मणेतरपरतोच्यत इति चेत्- 

पादक सकल वस्तु वर्जयेत् चणकादिकम् । 

करञ्ज पातकी यस्मात् धर्मो वेदविदा वर् ॥ 

ब्राह्मणस्तु सुरा दत्वा ब्राह्मण्यादेव हीयते । 
स्वगात्ररुधिर दत्त्वा स्वात्महत्यापवाप्रुयादिति ॥ 

भैरवतन््रवचनाद् गृहाण । तत प्राणायामादिकामात्पदद्धिमारभेत । तदुक्त 
कुलाण्वि-- 

सघ्नानभूतसङुद्धि-प्राणायामादिभि प्रिये । 

षडद्वाद्यखिलन्यासैरात्सदुद्धिरितीरिता ॥ 

57 अथ प्राणायाम 

तत्रादौ प्राणायाम । सनत्कुमारीये-- 

सुखासने समाविश्य प्राणायाम विधाय वै । 
भूतदद्धि तत कृत्वा न्यास कुर्यादनन्तरम् ॥ 

कुम्भसम्भव -- 

नैः नैः नैः नै नै 
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अतिलो भादसत्याद्रा नास्तिक्याद्रादधर्मत । 

नरापचारान्नियतमुपसर्ग प्रवर्तते ॥ 
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ततोपचारानियत्तमपवर्जन्ति देवता । 
ता सृजन्त्यद्धरूतास्तास्तु दिव्यनाभसभूमिजान् ॥ 

त एव त्रिविधा लोके उत्पाता देवनिर्मिता | 

विचरन्ति विनाशाय रूपै सबोधयन्ति च ॥ 
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भूलोकाधिपति सर्वभुवनेषु समितम् । 
अच्युत गार्हपत्याग्निममल प्रणमाम्यहम् ॥ 

2 [2 श्श्राा्ठद्टापा, एाल्डाताकष्ट ठरला ए ् राश्शा-[01९2 8ाति 

1€[076€5€ा111718 921#2 250 € 
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भुवर्लोकपति वन्दे भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् । 
सर्वज्ञ सत्यरूप त्वा दक्षिणाग्नि दयानिधिम् ॥ 

3 -&18पवााशवेष्टाा, ल्डतााषट 0ण्टा ऽप्रछा-1018 वरत 
16016867 ए प्रा 809 25{2€८। 

त्वामावहनीयाग्नि पुरुष भूरिपुण्यदम् । 

सुवर्लोकपति नित्य सुन्दर प्रणमाम्यहम् ॥ 
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अनिरुद्ध चावसथ्य सर्वदा त्वा नमाम्यहम् ॥ 
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1€[01€९€ााप्रा7ष्ि 1917 (0 »द 2) 2510661 

सर्वामरससेव्य सखभ्ययज्ञस्वरूपिणम् । 

विष्णु त्वा जनलोक विभु वन्दे श्रिय पतिम् 1 
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16{01686€111111£ ‰२56९४३ 2510€९/ 

पौण्डरीकविशालाक्ष पौण्डरीकाभ्निरूपिणम् । 
वासुदेव तपोलोकेवासिन प्रणमाम्यहम् ॥ 

# अवा118118तर्िता, [06816118 € ऽ81#2-108 810 

16€[0168€ 11 मिता वे$#2113 8510€८॥ 

सदा श्रामणकाग्नि त्वा सत्यलोकस्वरूपिणम्। 

नारायणमह वन्दे नादबिन्दुसमात्मकम् ॥ 
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अग्निहोत्र सुरश्रेष्ठ आग्नेयदिगधीश्चर । 
यज्ञेश्वर नमस्तेस्तु यज्ञाना फलदायक ॥ 

नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये | 

नम आहवनीयाय महावेद नमो नम ॥ 

नमस्ते आवसथ्याय नमो सभ्यस्वरूपिणे । 

पौण्डरीकाग्निरूपाय नमो श्रामणकाग्नये ॥ 

पञ्चव्यूहस्वरूपाय श्रीशाय परमात्मने । 

विष्णवे वासुदेवाय नमो नारायणाय ते ॥ 
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सप्तव्याहतिभिलेकिश्छन्दोभि क्रतुभिस्तथा । 
सप्तधा भिद्यमानोऽसौ विज्ञातव्यो विचक्षणे ॥ 
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